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z podaniem przyczyn i ogłasza się ją w rozkazie dzien-
nym. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania na 
piśmie do dowódcy wyższego szczebla w  terminie 
14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa 
do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest 
ostateczna. 

15. Pozbawienie prawa do odznaki odbywa 
się — w przypadku żołnierzy zawodowych i kontrak-
towych oraz pracowników wojska — na zebraniach 

środowiskowych, w poszczególnych korpusach oso-
bowych żołnierzy zawodowych i pracowników. 

16. Odznakę pamiątkową nosi się zgodnie 
przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej.

17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii 
odznaki pamiątkowej bazy nie obciążają budżetu 
resortu obrony narodowej.

Załącznik Nr 3 (cd.)

Departament Wychowania i Promocji Obronności

344

DECYZJA Nr 408/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 listopada 2011 r.

w  sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej 

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 i pkt 4 
lit.  a  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z  dnia 4 maja 2009 r. w  sprawie określenia innych 
znaków używanych w  Siłach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej 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 zasięgnięciu opinii Komisji 
Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — usta-
la się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 
dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną 
dalej „oznaką”, 34. dywizjonu rakietowego Obrony 
Powietrznej. 

2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do de-

cyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik 

Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do de-

cyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący 
załącznik Nr 4 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 408/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 344)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
34. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
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Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
34. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

 
 

Załącznik nr 2 

 
 

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
34. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ. 

 
 

  
34. DYWIZJON RAKIETOWY OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGITYMACJA  
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 

 

 
WYCIĄG Z REGULAMINU ODZNAKI 

 
Odznaka pamiątkowa jest widocznym 

znakiem przynależności  
i dowodem nienagannej służby  

w szeregach 34. dywizjonu 
rakietowego OP oraz świadectwem 
tego, że noszący ją uzyskał ogólne 

uznanie dywizjonu. 
 

Odznakę nosi się na lewej kieszeni 
munduru wyjściowego, symetrycznie 
między dolną częścią klapki i dolną 

krawędzią kieszeni. 
 

 
Legitymacja Nr ........ 

 
------------------------------------------ 

----------------------------------------- 

Nadaję prawo do posiadania 
 odznaki pamiątkowej  

34. dywizjonu rakietowego OP 

nr ……....... 

 nadanej rozkazem nr ……….. 

 z dnia ................... 

 

     m.p.                              DOWÓDCA 

                                          -------------------------- 

Bytom, dnia ................ 
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Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 
34. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ
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REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
34. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ 

Załącznik Nr 4

1. Odznaka pamiątkowa jest widocznym zna-
kiem przynależności i dowodem nienagannej służby 
w  szeregach 34. dywizjonu rakietowego Obrony 
Powietrznej, zwanego dalej „dywizjonem”.

2. Celem wprowadzenia odznaki jest: wytwo-
rzenie więzi koleżeńskich i przywiązania do dywizjonu 
kadry oraz żołnierzy rezerwy; kształtowanie poczucia 
dumy ze służby w  tej jednostce wojskowej oraz jej 
upamiętnienie. 

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej 
przysługuje dowódcy dywizjonu z  tytułu objęcia 
stanowiska służbowego.

4. Odznaka może być nadana:
1) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w sze-

regach dywizjonu co najmniej jednego roku;
2) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach 

mobilizacyjnych za szczególne zasługi;
3) w przypadkach wyjątkowych, innym osobom fi-

zycznym i prawnym zasłużonym dla dywizjonu 
— na wniosek komisji do spraw odznaki.

5. Odznakę pamiątkową nadaje dowódca dywi-
zjonu.

6. Nadanie odznaki odnotowuje się w rozkazie 
dziennym dowódcy dywizjonu.

7. Opiniowanie wniosków o  nadanie lub po-
zbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzenie 
ewidencji nadanych odznak pamiątkowych należy do 
komisji do spraw odznaki.

8. Odznaki pamiątkowe posiadają numerację.

9. Odznakę pamiątkową wręcza się w dniu:
1) święta dywizjonu;
2) przekazania stanowiska dowódcy dywizjonu;
3) zakończenia ćwiczeń wojskowych;

4) w innych, ważnych dla służby wojskowej okolicz-
nościach.

10. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, 
które: 

1) zostały prawomocnie skazane wyrokiem sądu 
za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub 
niskich pobudek;

2) ponadto, w uzasadnionych przypadkach, żołnie-
rze, którzy umyślnie lub z niskich pobudek po-
pełnili przewinienie dyscyplinarne. 

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pa-
miątkowej podejmuje dowódca dywizjonu z własnej 
inicjatywy lub na wniosek komisji do spraw odznaki. 
Od decyzji przysługuje prawo do odwołania na piśmie 
do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od 
daty zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. 
Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.

12. Po jednym egzemplarzu odznaki wraz z do-
kumentacją przekazane zostanie do: Muzeum Wojska 
Polskiego, sali tradycji Sił Powietrznych i sali tradycji 
3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

13. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie 
przysługują żadne prawa ani przywileje z  tytułu jej 
posiadania.

14. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kie-
szeni munduru wojskowego według zasad określo-
nych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być 
używany na drukach, których tematyka ściśle związa-
na jest z dywizjonem.

16. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii 
odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu 
obrony narodowej. 


