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Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 11

b) w pkt 25 wyrazy „Inicjatywie Zdolności Obron-

nej (Defence Capabilities Initiative — DCI)” za-

stępuje się wyrazami „przyjętych zobowiązań na

rzecz zdolności obronnych”;

23) w § 45:

a) w ust. 1 po wyrazach „gestorem sprzętu me-

dycznego w resorcie” dodaje się przecinek oraz

wyrazy „wykonuje również w imieniu Ministra

czynności organu założycielskiego w stosunku

do zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony

narodowej oraz jednostki bezpośredniego nad-

Poz. 118, 119

zoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwo-

jowych wojskowej służby zdrowia”,

b) w ust. 2 w pkt 14 wyrazy „Centralnego Pro-

gramu Mobilizacji Gospodarki (CPMG)” zastę-

puje się wyrazami „programu mobilizacji go-

spodarki”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA  Nr 183/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2003 r.

 w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej  2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r.

w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwen-

tów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON

poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2

rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia

2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowa-

nia tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)

— po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw

Symboliki Wojskowej — ustalam, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową  2 Bryga-

dy Radiotechnicznej, zwaną dalej „odznaką”.

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decy-

zji;*

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik

nr 2 do decyzji.*

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący

załącznik nr 3 do decyzji.*

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński




