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DECYZJA Nr 314/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej  
1. Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. Romualda Traugutta

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-

wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków 

używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/

MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania trady-

cji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po 

zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw 

Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 

dalej „odznaką”, 1. Dęblińskiego batalionu drogowo-

mostowego im. Romualda Traugutta.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

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. 

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji: Cz. Piątas 
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Załączniki do decyzji Nr 314/MON

Ministra Obrony Narodowej

z dnia 13 sierpnia 2010 r. (poz. 215)

Załącznik Nr 1 

 WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ  
1. DĘBLIŃSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO  

im. Romualda Traugutta
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WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO

Załącznik Nr 2

 
okładka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                                               str. 4            str.1  
            
 
część wewnętrzna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                          
 
                                                                str. 2                                                                              str. 3 
 
 

  
LEGITYMACJA 

 
 

                 

LEGITYMACJA 
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 

1 BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO 
 
 
 

LEGITYMACJA  
Nr …. 

 
 
 
 
 

Dęblin, dn. …………. 

DOWÓDCA  
1 BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO 

nadaje  
 

Panu  
………………………………….. 
ODZNAKĘ PAMIĄTKOWĄ  

1. BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO 
 

         m.p. 
DOWÓDCA 

…………………... 
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REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO 

Załącznik Nr 3

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, 

zwanej dalej „Odznaką”, jest integracja żołnierzy 

służących w jednostce, promowanie 1. batalionu 

drogowo-mostowego, zwanego dalej „batalionem”, 

wśród społeczeństwa i środowisk wojskowych oraz 

motywacja do nienagannej służby i pracy na rzecz 

jego rozwoju. Odznaka stanowi o przynależności 

i nienagannej służbie w szeregach batalionu, jest 

zewnętrznym symbolem solidności, pracowitości 

oraz więzi wojskowej, jaką tworzy batalion. Odznaka 

jest symbolem solidarności i współpracy środowiska 

wojskowego. Świadczy o dziedzictwie i kultywowa-

niu tradycji jednostek Wojsk Inżynieryjnych. 

2. Kształt i treść odznaki nawiązuje do odznaki 

Batalionu Mostowego Saperów oraz symboliki wojsk 

saperskich. Odznaka ma wymiary 4 × 4 cm i przedsta-

wia krzyż maltański w kolorach czarnym i czerwonym. 

W centrum krzyża umieszczono herb miasta Dęblin. 

Na poziomych ramionach krzyża znajdują się inicjały 

patrona batalionu Romualda Traugutta: na lewym 

— stylizowana litera „R”, na prawym — stylizowana 

litera „T”. Na górnym pionowym ramieniu krzyża 

umieszczono cyfrę „1” — numer batalionu. Na dol-

nym pionowym ramieniu znajdują się litery „BDM”. 

Całość umieszczona jest w stylizowanym zarysie 

twierdzy w kolorze ciemnoczerwonym (ceglanym). 

Litery i cyfra na ramionach krzyża w kolorze złotym. 

3. Prawo do Odznaki przysługuje: 

1) Dowódca batalionu z tytułu objęcia stanowiska 

służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po roku nienagannej 

służby w batalionie; 

3) pracownikom wojska, którzy wyróżnili się szcze-

gólnymi osiągnięciami w pracy na rzecz batalionu 

i przepracowali w batalionie co najmniej 2 lat;

4) żołnierzom rezerwy za uzyskanie bardzo dobrych 

wyników i szczególne osiągnięcia podczas szko-

leń żołnierzy rezerwy;

5) wyjątkowo — innym osobom fizycznym i praw-

nym, szczególnie zasłużonym dla batalionu. 

4. Odznakę nadaje dowódca batalionu na wnio-

sek komisji odznaki pamiątkowej.

5. Odznakę pamiątkową batalionu wręcza się:

1) w dniu święta batalionu;

2) z okazji świąt państwowych i wojskowych;

3) w innych okolicznościach określonych przez ko-

misję odznaki pamiątkowej.

6. Wnioski o nadanie Odznaki składają do 

komisji odznaki pamiątkowej przełożeni od szczebla 

dowódcy kompanii, szefowie komórek organizacyj-

nych batalionu.

7. Nadanie odznaki osobom i instytucjom 

wymienionym w pkt 3 ppkt 5, komisja rozpatruje 

z własnej inicjatywy.

8. Fakt nadania Odznaki ogłasza się w rozkazie 

dziennym lub specjalnym dowódcy batalionu.

9. Ewidencję nadanych Odznak prowadzi komi-

sja odznaki pamiątkowej. 

10. Prawo do Odznaki tracą osoby skazane 

prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwa po-

pełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. 

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do Odznaki 

podejmuje dowódca batalionu z własnej inicjatywy (po 

zasięgnięciu opinii komisji odznaki pamiątkowej) lub na 

wniosek komisji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie 

do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do Odznaki.

12. Wniosek o pozbawienie prawa do Odznaki 

mogą złożyć do komisji odznaki pamiątkowej organy 

przedstawicielskie środowisk wojskowych.

13. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozba-

wienia prawa do Odznaki, usuwa się z ewidencji wpis 

o jej nadaniu. 

14. Komisję odznaki pamiątkowej tworzą:

1) zastępca dowódcy batalionu;

2) szef sekcji personalnej;

3) szef sekcji wychowawczej;

4) mężowie zaufania poszczególnych korpusów 

osobowych;

5) pełnomocnik dowódcy batalionu do spraw pod-

oficerów.

15. Fakt powołania komisji odznaki pamiąt-

kowej oraz zmianę składu każdorazowo ogłasza się 

w rozkazie dziennym dowódcy batalionu.

16. Do zasadniczych zadań komisji należą:

1) rozpatrywanie i sporządzanie wniosków o nada-

nie i pozbawienie Odznaki;



Dziennik Urzędowy 

Ministra Obrony Narodowej z 2010 r. Nr 16

— 950 — Poz. 215, 216

2) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej odznaki 

pamiątkowej;

3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu odznaki 

pamiątkowej batalionu.

17. Koszty wykonania Odznaki nie obciążają bu-

dżetu resortu obrony narodowej. Odznakę nabywają 

uprawnieni na własny koszt. 

18. Posiadaczom Odznaki nie przysługują żadne 

prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

216

DECYZJA Nr 315/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu działania Ministra Obrony Narodo-

wej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 

4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków 

używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/

MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania trady-

cji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po 

zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw 

Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 

dalej „odznaką”, 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

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 

załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia. 

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych 

i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Załącznik Nr 3 (cd.)




