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12b. Działalność szkoleniową w zakresie przy-
gotowania merytorycznego kustoszy sal prowadzi 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

12c. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjo-
nowania sal określa poradnik „Organizacja i wykorzy-
stanie sal tradycji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej” opracowany przez Wojskowe Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej.”; 

5) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W przypadku likwidacji sali na skutek 
rozformowania jednostki wojskowej, jej dowódca 
powołuje komisję w celu sporządzenia protokołu,  
w którym zamieszcza się opis stanu zachowania  
i wykaz zbiorów podlegających zagospodarowaniu lub 
wybrakowaniu. W składzie komisji powinien uczestni-
czyć przedstawiciel nadrzędnej jednostki wojskowej 
oraz Muzeum Wojska Polskiego.”; 

6) w pkt 14 w ppkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
 „a) eksponaty o szczególnej wartości historycz-

nej przekazywane są do muzeów nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej,”.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Departament Wychowania i Promocji Obronności 
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DECYZJA Nr 446/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. batalionu logistycznego

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  
4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków 
używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża 
polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasię-
gnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki 
Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną 
dalej „oznaką”, 3. batalionu logistycznego. 

2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący za-
łącznik do decyzji.*

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich




