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7. Dowódcy (szefowie) jednostek organizacyj-

nych, do dyspozycji których przydzielone zostały środ-

ki na realizację Programu, wyznaczą osoby odpowie-

dzialne za jego realizację w podległych i zaopatrywa-

nych jednostkach. Do zadań tych osób należą w szcze-

gólności:

1) bezpośrednie kontakty z właściwymi WDW/WZW

(w zakresie ustalania terminów wypoczynku i licz-

by miejsc);

2) koordynacja kwalifikowania i kierowania rodzin na

wypoczynek;

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym prowa-

dzeniem rozliczeń z tego tytułu oraz racjonalnym

wykorzystaniem środków finansowych, przyzna-

nych na realizację Programu.

8. Koordynatorem całości Programu jest Dyrek-

tor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji.

9. Niniejsze zasady obowiązują do dnia wejścia

w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj-

skowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179. poz. 1750)

i wydanego na jej podstawie rozporządzenia w spra-

wie świadczeń socjalno-bytowych, przyznawanych żoł-

nierzom zawodowym oraz członkom ich rodzin.

Poz. 8, 9

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 13/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 stycznia 2004 r.

 w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego

 im. ppłk. Rudolfa Matuszka w Nisku

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

Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w spra-

wie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz

oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r.

poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Mini-

stra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w spra-

wie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskie-

go (Dz. Rozk. MON, poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Ko-

misji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — usta-

lam, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 3 Bata-

lionu Ratownictwa Inżynieryjnego im. ppłk. Rudolfa Ma-

tuszka, zwaną dalej „odznaką”.

2.  Zatwierdza się:

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

cyzji*;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik

nr 2 do decyzji*.

3.  Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącz-

nik nr 3 do decyzji*.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

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




