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DECYZJA Nr 342/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

w  sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi

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 2 rozpo-
rządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 
2009 r. w sprawie określenia innych znaków używa-
nych w  Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(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 tradycji oręża 
polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięg-
nięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboli-
ki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 
dalej „odznaką”, Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi. 

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: Cz. Mroczek
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Załączniki do decyzji Nr 342/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 20 września 2011 r. (poz. 285)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI
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Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

Załącznik nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 

MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

LEGITYMACJA
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

Strona zewnętrzna

     Strona wewnętrzna:

Odznaka Pamiątkowa Mobilnej Jednostki 
Dowodzenia Operacjami Powietrznymi 

jest wyróżnieniem nadawanym 
żołnierzom, pracownikom wojska MJDOP 
oraz innym osobom fizycznym                      

i prawnym, szczególnie dla Jednostki 
zasłużonym, za szczególne osiągnięcia      

w służbie, pracy wychowawczej, 
społecznej i działalności pomnażającej 
dorobek Jednostki. Jest ona wyrazem 

uznania dla postawy posiadacza oraz jego 
więzi z Siłami Powietrznymi. Jest 
czynnikiem podnoszącym prestiż 

Jednostki oraz oznaką dumy ze służby     
w niej. Fakt otrzymania odznaki 

zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego 
wyrażania i przestrzegania cnót 

obywatelskich i żołnierskich w służbie       
i poza nią.

Nadaję prawo do 
Odznaki Pamiątkowej 

                     Mobilnej Jednostki Dowodzenia                                             Mobilnej Jednostki Dowodzenia                                             Mobilnej Jednostki Dowodzenia                                             Mobilnej Jednostki Dowodzenia                                             Mobilnej Jednostki Dowodzenia                        Dowodzenia Operacjami Powietrznymi                      Mobilnej Jednostki Dowodzenia                        Dowodzenia Operacjami Powietrznymi 

 Operacjami Powietrznymi 
 Panu /Pani

…………………………………………….

Rozkaz Dzienny nr ….. Z dnia …………..

                                         …………………….
                                          DOWÓDCA

                                                                            

                 Babki, dnia …………                 Babki, dnia …………                 Babki, dnia …………                 Babki, dnia …………
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REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI

Załącznik Nr 3

1. Odznaka pamiątkowa Mobilnej Jednostki Do-
wodzenia Operacjami Powietrznymi, zwanej dalej „Jed-
nostką”, jest wyróżnieniem nadawanym żołnierzom, 
pracownikom wojska oraz innym osobom fizycznym 
i  prawnym, zasłużonym dla Jednostki, za szczególne 
osiągnięcia w służbie, pracy wychowawczej, społecznej 
i działalności pomnażającej dorobek Jednostki. Jest ona 
wyrazem uznania dla postawy posiadacza oraz więzi 
z Siłami Powietrznymi. Podnosi prestiż Jednostki oraz 
jest oznaką dumy ze służby w niej. Celem ustanowienia 
odznaki jest kontynuacja tradycji po przeformowaniu 
31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Mobilną 
Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. 

2. Odznakę pamiątkową nadaje i  pozbawia 
prawa do niej dowódca Jednostki na wniosek Komisji 
do Spraw Odznaki, zwanej dalej „Komisją”. Komisję 
wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawo-
dowych Jednostki. Dowódca Jednostki zamieszcza 
skład komisji w rozkazie dziennym. 

3. W  skład Komisji wchodzą przedstawiciele 
wszystkich korpusów osobowych oraz przedstawi-
ciel pracowników wojska. Spośród członków Komisji 
wybiera się przewodniczącego i sekretarza. Kadencja 
Komisji trwa trzy lata. 

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawie-
rać następujące dane: 

1) stopień, imię i nazwisko kandydata; 
2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej 

z  uwzględnieniem osiągnięć w  szkoleniu i  dy-
scyplinie;

3) opis zasług – w przypadku wyróżnionych spoza 
Jednostki.

5. Do wniosku należy załączyć kartę wyróżnień 
żołnierza. 

6. Odznaka pamiątkowa Jednostki jest w kształcie 
tarczy w kolorze granatowym obwiedzionej srebrnym 
brzegiem. Symbolika odznaki nawiązuje do roli i głów-
nego zadania realizowanego przez Jednostkę — obrony 
granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
tarczy znajdują się odwzorowania linii azymutu i odle-
głości — elementy zaczerpnięte ze wskaźnika radioloka-
cyjnego — symbolizujące Wojska Radiotechniczne. Na 
tym tle widnieją symbole: w części centralnej — złoty 
orzeł nawigatora, w lewym górnym rogu — symbol So-
juszu — czteroramienna gwiazda, w prawym górnym 
rogu — szachownica Sił Powietrznych. Po obu stronach 
orła znajdują się białe, stylizowane symbole Wojsk Lot-
niczych: samolot, rakieta i błyskawica Obrony Przeciw-
lotniczej i Wojsk Radiotechnicznych, których jednostki 

organizacyjne kierowane są w operacyjne podporząd-
kowanie Jednostki. W dolnej części odznaki znajduje się 
skrót nazwy Jednostki „MJDOP” — w kolorze złotym 
oraz dwa koziołki koloru srebrnego — symbol miasta 
Poznania, które jest miejscem dyslokacji Jednostki. 
Wykonana jest z metalu.

7. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej 
przysługuje:

1) dowódcy Jednostki z tytułu objęcia stanowiska 
służbowego;

2) żołnierzom zawodowym Jednostki, którzy speł-
niają następujące warunki: 
a) staż służby wojskowej w Jednostce nie krót-

szy niż 24 miesiące,
b) nienaganny przebieg służby,
c) brak kar dyscyplinarnych i sądowych;

3) żołnierzom – bohaterom czasu pokoju za czyny 
wymagające męstwa i odwagi;

4) żołnierzom Jednostki, którzy zginęli w  czasie 
wykonywania obowiązków służbowych, po-
śmiertnie;

5) osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłu-
żonym dla Jednostki na wniosek kadry lub pra-
cowników wojska.

8. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze 
prawomocnie ukarani sądownie za przestępstwo lub 
dyscyplinarnie, popełnione z winy umyślnej lub niskich 
pobudek godzących w honor i dobre imię żołnierza.

9. Decyzję o  pozbawieniu prawa do odznaki 
(z podaniem przyczyn) podejmuje dowódca Jednostki 
na wniosek Komisji i ogłasza ją w rozkazie dziennym. 

10. Pozbawienie prawa do odznaki odbywa się 
na zebraniach środowiskowych, w  poszczególnych 
korpusach osobowych żołnierzy zawodowych (i pra-
cowników wojska) według posiadanego stopnia. 

11. Odznaki nadaje się z okazji:
1) Święta Jednostki (w dniu 12 maja);
2) Święta Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa; 
3) innych, szczególnie ważnych dla Sił Powietrz-

nych uroczystościach.

12. Odznakę pamiątkową wręcza dowódca Jed-
nostki lub jego przedstawiciel na uroczystym apelu 
lub na zbiórce stanu osobowego Jednostki. Wraz 
z odznaką wręczana jest legitymacja.

13. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii 
odznaki pamiątkowej Jednostki nie obciążają budżetu 
resortu obrony narodowej.
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14. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa 
do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w kronice. 

15. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ko-
misja.

16. Komisja raz w  roku, najpóźniej do dnia 
15  grudnia, przedstawia na zebraniu kadry sprawo-
zdanie w przedmiotowej sprawie.

17. Posiadaczom odznaki nie przysługują prawa 
ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Odznakę pamiątkową nosi się na środku 
lewej górnej kieszeni kurtki (między guzikiem klapki 
a dolną krawędzią kieszeni).

19. Szczegółowe zasady noszenia odznaki 
pamiątkowej określone są w  przepisach ubiorczych 
żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być 
umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach 
za zgodą dowódcy Jednostki.

Załącznik Nr 3 (cd.)

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych — P2
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DECYZJA Nr 348/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2011 r.

zmieniająca decyzję w  sprawie powołania Zespołu do przygotowania i  wdrożenia w  resorcie obrony 
narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego

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) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 210/MON Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania 
Zespołu do przygotowania i  wdrożenia w  resorcie 
obrony narodowej systemu baz danych źródeł pro-
mieniowania radiolokacyjnego (Dz. Urz. MON Nr 9, 
poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:
 „w sprawie powołania Zespołu do przygotowa-
nia i  wdrożenia w  resorcie obrony narodowej 
systemu baz danych źródeł promieniowania 
radiolokacyjnego oraz elektrooptycznego”;

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Powołuje się Zespół do przygotowania 
i  wdrożenia w  resorcie obrony narodowej 
systemu baz danych źródeł promieniowania ra-
diolokacyjnego oraz elektrooptycznego, zwany 
dalej „Zespołem”.”;

3) w pkt 2:
a) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  zastępca przewodniczącego – Szef Zarządu 

Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowódz-
twa Sił Powietrznych;”,

b) w ppkt 4:
— uchyla się lit. a,

— lit. u otrzymuje brzmienie:
„u)  Resortowego Centrum Zarządzania Bez-

pieczeństwem Sieci i Usług Teleinforma-
tycznych,”,

—  po lit. u kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się lit. v-y w brzmieniu:

„v)  Departamentu Informatyki i  Telekomuni-
kacji,

 w) Inspektoratu Uzbrojenia,
 x) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
 y)  Resortowego Centrum Zarządzania Projek-

tami Informatycznymi.”;
4) w pkt 3:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  dokonanie szczegółowych analiz warunków 

organizacyjno-technicznych utworzenia 
w  resorcie obrony narodowej sytemu baz 
danych źródeł promieniowania radioloka-
cyjnego i elektrooptycznego, zwanego dalej 
„systemem”;”,

b) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  opracowanie organizacyjnych i  formalno- 

-prawnych warunków funkcjonowania 
systemu, w  tym projektów niezbędnych 
dokumentów i przepisów;”,

c) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  współudział w  wykonaniu projektu kon-

cepcyjnego Systemu Informatycznego 
Narodowej Bazy Danych Emiterów;”,


