
REGULAMIN HONOROWEJ ODZNAKI UŁANA KOMAROWSKIEGO
Z dnia 01.01.2017 roku.

I. ZAPISY OGÓLNE :

&. 1
Honorowa  Odznaka  Ułana  Komarowskiego  jest  nadawana  przez  Kapitułę  za  zasługi  w  dziedzinie  kultywowania
chlubnych  tradycji  Komarowskiej  Bitwy  oraz  pełny  udział  w  kolejnych  rocznicach  bitwy  pod  Komarowem  –
Komarowska Potrzeba.

a. Określenie „pełny udział” oznacza udział w całości Komarowskiej Potrzeby odbywającej się w danym roku,
obejmując zarówno udział w uroczystościach rocznicowych, inscenizacji jak też w  manewrach kawalerii. 

&. 2
Odznaka jest potwierdzeniem otrzymania tytułu Ułana Komarowskiego, jest też dowodem, że otrzymujący ten tytuł
zasłużył na uznanie, zachowując moralne prawo do tradycji bojowych i chwały największej kawaleryjskiej bitwy XX
wieku. 

&.3
Honorowa  Odznaka  Ułana  Komarowskiego  jest  nie  tylko  pamiątką,  ale  także  poprzez  jej  stopniowanie  wyraża
zaangażowanie Kawalera Odznaki w sprawę czynnego upamiętnienia bitwy pod Komarowem.

II. TRYB PRZYZNAWANIA ODZNAKI :

&. 4
Honorowa  Odznaka  Ułana  Komarowskiego  nadawana  jest  za  udział  konny  w  kolejnych  rocznicach  bitwy  pod
Komarowem – Komarowska Potrzeba 

Trzykrotny udział – odznaka brązowa
Pięciokrotny udział – odznaka srebrna
Ośmiokrotny udział – odznaka złota 

&. 5
Kapituła ma prawo jednorazowego podniesienia stopniowania za szczególny wkład w organizację rocznicy bitwy pod
Komarowem – Komarowska Potrzeba

&. 6
Kapituła ma prawo przyznania Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego uczestnikom pieszym, którzy w sposób
szczególny  wyróżnili  się  swoim zaangażowaniem na  rzecz  kultywowania  tradycji  bitwy pod Komarowem,  lub  w
sposób szczególny wnieśli wkład w organizację kolejnych rocznic bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba.
Jednak uczestnik pieszy ma prawo do otrzymania jedynie odznaki brązowej.

&. 7
Kapituła w trybie nadzwyczajnym ma prawo nadać Honorową Odznakę Ułana Komarowskiego uczestnikom pieszym
wyższą  niż  brązowa,   jedynie  w  przypadku  wybitnych  osiągnięć  lub  zaangażowania  się  w  sprawy  kultywowania
tradycji bitwy pod Komarowem.  

&. 8
Potwierdzeniem otrzymania Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego jest dyplom okolicznościowy, którego treść
jest zawarta w załączniku do niniejszego regulaminu. Dyplom wydawany jest wraz z Odznaką Ułana Komarowskiego. 

&. 9
Honorowa  Odznaka  Ułana  Komarowskiego  nadawana  jest  raz  do  roku  przez  Kapitułę  Odznaki,  w  której  skład
wchodzą : 

 Dowódca Komarowskiej Potrzeby
 Adiutant Komarowskiej Potrzeby
 Zastępca Dowódcy Komarowskiej Potrzeby  

&. 10
Odznaka przekazywana jest Kawalerowi Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego w sposób uroczysty na
podstawie okolicznościowego rozkazu dowódcy Komarowskiej Potrzeby w czasie kolejnej rocznicy bitwy pod
Komarowem – Komarowska Potrzeba.



&. 11
Kapituła jest zobowiązana prowadzić rejestr wydawanych odznak z oznaczeniem 

 Imię i nazwisko
 Oddział jaki reprezentuje Kawaler Odznaki
 Lata uczestnictwa w Komarowskiej Potrzebie
 Data nadania odznaki 
 Kolejny numer odznaki i dyplomu okolicznościowego
 Numer rozkazu    
 Data i miejsce przekazania odznaki

&. 12
O nadanie  Honorowej  Odznaki  Ułana  Komarowskiego  wnioskuje  dowódca  oddziału,  z  którego  pochodzi
kandydat  na  kawalera  odznaki,  wskazując  lata  uczestnictwa  w Komarowskiej  Potrzebie.  Wniosek  należy
złożyć  pisemnie  do  Sztabu  Komarowskiej  Potrzeby  najpóźniej  do  31  stycznia  roku,  w  którym  ma  być
przekazana odznaka. Dowódca bierze pełną moralną odpowiedzialność za wskazanie właściwych danych do
otrzymania odznaki. 

O nadanie Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego wnioskuje dowódca oddziału, z którego pochodzi kandydat na
kawalera  odznaki,  wskazując  lata  uczestnictwa  w  Komarowskiej  Potrzebie.  Dowódca  bierze  pełną  moralną
odpowiedzialność za wskazanie właściwych danych do otrzymania odznaki. 

&. 13
Kapituła nie ma obowiązku przyznawania Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego, niższego stopnia, jeśli Kawaler
Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego otrzymał zaszczytne prawo do noszenia Odznaki o wyższym stopniu. 

&. 14
Kapituła  Honorowej  Odznaki  Ułana  Komarowskiego,  ma  prawo  odmówić  przyznania  odznaki  w  przypadku  gdy
poweźmie wiedzę o :

 Błędnym zaszeregowaniu lat udziału
 Niehonorowym zachowaniu kandydata
 Działaniu na szkodę Komarowskiej Potrzeby, jak i jej wspólnoty.

W takim wypadku Kapituła ma obowiązek poinformować pisemnie lub ustnie występującego o nadanie Odznaki oraz
ma obowiązek sporządzić odpowiednie uzasadnienie. 
 

&. 15
Kapituła Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego, ma prawo odebrać tytuł Kawalera Honorowej Odznaki Ułana
Komarowskiego oraz zażądać jej zwrotu jak też okolicznościowego dyplomu w przypadku gdy poweźmie potwierdzoną
wiedzę o :

 Błędnym zaszeregowaniu lat udziału
 Niehonorowym lub niegodnym zachowaniu kandydata
 Działaniu na szkodę Komarowskiej Potrzeby, jak i jej wspólnoty.

W takim wypadku Kapituła ma obowiązek przeprowadzić czynności wyjaśniające sporządzając właściwe uzasadnienie 
z informacją pisemną zarówno do dowódcy oddziału jak też do Kawalera Odznaki, o jej odebraniu.

&. 16
W razie nie zastosowania się do decyzji Kapituły, braku zwrotu Odznaki lub dyplomu okolicznościowego, Kapituła ma
prawo publicznie  poinformować o zaistniałym fakcie  pozbawienia  Kawalera  tytułu z podaniem powodu odebrania
tytułu Kawalera Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego.  

III.  ZASADY NOSZENIA ODZNAKI :

  &. 17
Honorowa Odznaka Ułana Komarowskiego winna być noszona z godnością wyłącznie na mundurze Kawalera Odznaki
na górnej prawej kieszeni. 
Dopuszcza się noszenie Odznaki na zawieszce skórzanej wpiętej w guzik klapy prawej kieszeni munduru. 
Nie dopuszcza się noszenia odznaki na koalicyjce pasa mundurowego, lub innych częściach munduru za wyjątkiem
munduru  wz.  1917  tzw.  ułance,  gdzie  winna  być  wpięta  w  lewą  połę  bluzy  na  wysokości  piersi  poniżej  frędzli
etyszkietu.



&. 18
Członkowie Kapituły Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego mają prawo i obowiązek reagować zarówno ustnie
lub  pisemnie  w  przypadku  zauważenia  niewłaściwego  noszenia  Odznaki  żądając  właściwego  przepięcia  odznaki.
W  szczególnych  wypadkach  i  niemożliwości  jej  przepięcia  Kapituła  winna  nakazać  zdjęcie  Odznaki  do  czasu
przystosowania do jej właściwego umiejscowienia. 

&. 19
W razie zniszczenia lub zagubienia Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego, Kawaler ma prawo wnieść o ponowne
jej przekazanie, jednakże wyłącznie ponosząc koszty jej wykonania wg obowiązującego cennika wykonawcy Odznak.
Wniesienie  
o  ponowne przekazanie  Odznaki  musi  nastąpić  w formie  pisemnej  z  opisaniem faktu  zniszczenia  lub  zagubienia,
podając  jej  kolejny  numer  zawarty  bądź  na  Odznace  lub  dyplomie  okolicznościowym.  W  przypadku  zniszczenia
Odznaki Kawaler zobowiązany jest zwrócić zniszczoną odznakę Kapitule.    

IV. ZAPISY KOŃCOWE :

&. 20
Kapituła  ma prawo  zmienić  zapisy  niniejszego  Regulaminu Honorowej  Odznaki  Ułana  Komarowskiego,  niemniej
jednak wymagają one zgody 100 % składu Kapituły i muszą zostać zawarte w formie pisemnej. 

&. 21
Kapituła  ma  prawo  zawiesić  czasowo  lub  trwale  przyznawanie  Honorowej  Odznaki  Ułana  Komarowskiego   
z poinformowaniem publicznym wskazując na powody takiej decyzji. 
 

&. 22
Od decyzji  Kapituły Honorowej Odznaki Ułana Komarowskiego nie ma odwołania. 

&. 23
Wizerunek Honorowej  Odznaki  Ułana Komarowskiego oraz wyłączne  prawo do jej  nadawania jest  objęte prawem
autorskim oraz własności Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania.

Podpisał : 

Tomasz Dudek – dowódca Komarowskiej Potrzeby
 Prezes Stowarzyszenia  „Bitwa pod Komarowem”


