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DECYZJA Nr 414/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 listopada 2011 r.

w  sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

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 
zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw 
Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 
dalej „odznaką”, 1. batalionu czołgów 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława 
Boruty-Spiechowicza. 

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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Załącznik do decyzji Nr 414/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 350)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
1. BATALIONU CZOŁGÓW 

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
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WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
1. BATALIONU CZOŁGÓW 

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Załącznik Nr 2

Str. 1/1 

Załącznik nr 2 
 
 
 

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
1. BATALIONU CZOŁGÓW 

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH  
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza. 

 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
    
 
 
 
 
              
 
             
      

Strona 1 legitymacji o wymiarach szerokość 13 cm, wysokość 8,5 cm 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
         
          
 
 
 

Strona 2 legitymacji o wymiarach szerokość 13 cm, wysokość 8, 5 cm 
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uprawniony jest do 
posiadania  

 
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
1. BATALIONU CZOŁGÓW 

NR ........... 
 

nadanej rozkazem Dowódcy 
       Nr ...... z dnia ................. r. 
     
 
    pieczęć                DOWÓDCA 
  …………………... 
           ** **

****

1. BATALION CZOŁGÓW 
* *

* * *

*

*
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REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU CZOŁGÓW 21. BRYGADY STRZELCOW PODHALAŃSKICH

im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Załącznik Nr 3

1. Odznaka pamiątkowa 1. batalionu czołgów 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. 
Mieczysława Boruty-Piechowicza, zwanego dalej 
„1. batalionem czołgów”, stanowi zewnętrzny symbol 
przynależności żołnierzy do tej jednostki wojskowej. 
Każdy żołnierz winien traktować nadanie mu odznaki 
pamiątkowej 1. batalionu czołgów, zwanej dalej „od-
znaką”, jako wielki zaszczyt i wyróżnienie. Powinien 
on uważać ten akt za równoznaczny z przyjęciem go 
w poczet „pancernej” elity, do której mogą należeć 
jedynie najlepsi z  czołgistów. Osoba wyróżniona 
odznaką zobowiązana jest do bezwzględnego prze-
strzegania zasad lojalności w stosunku do macierzy-
stej jednostki. Powinna z wielkim szacunkiem i czcią 
odnosić się do jej symboliki. Żołnierz (osoba) wyróż-
niony odznaką powinien bezwarunkowo przestrzegać 
wskazań, aby z największym poświęceniem, nie ba-
cząc na związane z tym trudy i wyrzeczenia, wiernie 
służyć Ojczyźnie. Posiadacz odznaki, jako członek 
wielkiej „pancernej” rodziny jednoczącej wszystkich 
żołnierzy — czołgistów w służbie czynnej, w rezerwie 
i  w  stanie spoczynku, ma święty obowiązek udzie-
lenia swoim kolegom wszelkiej możliwej pomocy 
i  wsparcia w  każdej sytuacji, nawet z  narażeniem 
własnego życia i zdrowia. Swoją zaangażowaną żoł-
nierską i  obywatelską postawą oraz nieskazitelnym 
pod względem moralnym postępowaniem, powinien 
dawać przykład ofiarnej służby dla Ojczyzny. 

2. Odznaka pamiątkowa 1. batalionu czołgów 
ma kształt krzyża belkowego o wymiarach 4 cm na 
4 cm. Ramiona krzyża wypełnione są czarną emalią 
i  złotym obramowaniem. Na poziomym ramieniu 
krzyża umieszczono literę „b” oraz litery „cz” w ko-
lorze złotym, natomiast u dołu pionowego ramienia 
krzyża cyfrę „1” w kolorze pomarańczowym, która jest 
numerem batalionu. W całości litery i cyfra „1 bcz” 
oznacza nazwę — 1. batalion czołgów. Na środku 
krzyża nałożony został stylizowany orzeł, w  kolorze 
srebrnym, na wzór orła Jagiellońskiego z  odznaki 
1. Pułku Czołgów Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, 
w skład którego wchodził 2. batalion pancerny, który 
w późniejszym okresie stacjonował w Żurawicy. Ko-
rona orła wystaje 5 mm poza górną krawędź krzyża. 
Na orła nałożono zbrojne ramię pancerne — „Znak 
pancerny” wykonany w  postaci srebrnego oksydo-
wanego, uskrzydlonego ramienia pancernego trzy-
mającego miecz. Całość znaku umieszczono w  kole 
zębatym wypełnionym pomarańczową emalią. 

3. Odznakę nadaje dowódca 1. batalionu czoł-
gów na podstawie wniosku przedstawionego mu 

przez przewodniczącego komisji do spraw odznaki 
1. batalionu czołgów, zwanej dalej „komisją”. Treść 
wniosku, po zatwierdzeniu go przez dowódcę, ogła-
sza się w rozkazie dziennym. 

4. W skład komisji wchodzą:
przewodniczący: — zastępca dowódcy,
sekretarz:             — szef sekcji wychowawczej, 
skarbnik:              — podoficer sekcji wychowawczej,
członkowie:         — mąż zaufania oficerów, 
                             — mąż zaufania podoficerów,
                             —  mąż zaufania szeregowych 

zawodowych, 
                             —  pomocnik dowódcy do 

spraw podoficerów.

5. Prawo do odznaki przysługuje:
1) dowódcy 1. batalionu czołgów z  tytułu objęcia 

stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 1. ba-

talionie czołgów co najmniej 2 lat;
3) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków 

określonych w regulaminie odznaki;
4) wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw od-

znaki, innym osobom fizycznym i prawnym, któ-
re stale współpracują w  dziedzinie umacniania 
obronności i patriotycznego wychowania żołnie-
rzy oraz szczególnie się zasłużyły w upowszech-
nianiu i  popularyzacji tradycji 1. batalionu 
czołgów;

5) prawo do zgłaszania kandydatur do odznaki 
przysługuje przełożonym od szczebla dowódcy 
kompanii lub szefa sekcji 1. batalionu czołgów.

6. Dowódca 1. batalionu czołgów otrzymuje 
odznakę w  dniu objęcia obowiązków służbowych. 
Wręcza mu ją w trakcie przekazywania obowiązków 
dowódca przekazujący obowiązki (aktu tego dokonać 
może również najstarszy stażem służby w 1. batalio-
nie czołgów oficer) na uroczystej zbiórce batalionu.

7. Odznakę wraz z  legitymacją z  wpisanym 
kolejnym numerem wręcza wyróżnionym dowódca 
1. batalionu czołgów w dniu święta tej jednostki woj-
skowej na uroczystej zbiórce. Odczytuje się wówczas 
rozkaz w tej sprawie, przestrzegając obowiązującego 
w tym względzie ceremoniału wojskowego.

8. Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni 
munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe 
zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze 
żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Załącznik Nr 3 (cd.)

Posiadacz odznaki ma obowiązek występować z nią 
podczas oficjalnych uroczystości i  reprezentowania 
1 batalionu czołgów na forum publicznym.

9. Prawa do odznaki pozbawia się żołnierzy, 
którzy w rażący sposób naruszyli dyscyplinę wojsko-
wą, sprzeniewierzyli się zasadom nałożonym niniej-
szym regulaminem. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
dowódca 1. batalionu czołgów na wniosek przedło-
żony mu przez przewodniczącego komisji. Prawo do 
odznaki tracą również żołnierze ukarani sądownie 
za popełnienie czynów hańbiących godność i honor 
żołnierza i obywatela oraz żołnierze, wobec których 

zastosowano środek dyscyplinarny. Na wniosek ko-
misji dowódca 1. batalionu czołgów może przywró-
cić, osobie zrehabilitowanej, prawo do odznaki.

10. Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje 
oraz prowadzi „Rejestr wydawanych odznak”, pod-
oficer sekcji wychowawczej. Dba on również o  to, 
aby odznaki wykonywane były zgodnie z ustalonym 
wzorem.

11. Koszty wykonania legitymacji i odznaki pa-
miątkowej 1 batalionu czołgów nie obciążają budżetu 
resortu obrony narodowej.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

351

DECYZJA Nr 416/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 listopada 2011 r.

w  sprawie ustanowienia dorocznego święta batalionu dowodzenia 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, 
z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211, z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50 oraz z 2011 r. Nr 14, poz. 196. 

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  art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta 
Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarzą-
dzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20 listopada 1995 r. w  sprawie ustanowienia świąt 
wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, 
poz.197, z późn. zm.1)) — ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się doroczne święto batalionu 
dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
w dniu 10 września.

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

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek


