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inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Kie-
rownika przysługuje prawo odwołania na piśmie do 
dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia 
zawiadomienia o pozbawieniu prawa do noszenia 
odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego 
szczebla jest ostateczna.

14. Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa 
do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie 

Załącznik Nr 3 (cd.)

dziennym CWUiEL, a fakt nadania odznaki pamiątko-
wej w kronice CWUiEL.

15. Posiadaczom odznak pamiątkowych nie 
przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich 
posiadania.

16. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie 
obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej  
33. Bazy Lotnictwa Transportowego

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej: 

 Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

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”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną 
dalej „oznaką”, 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik 

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

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący 
załącznik Nr 4 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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Załączniki do decyzji Nr 43/MON
Ministra   Obrony   Narodowej
z dnia 14 lutego 2011 r. (poz. 46)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ  
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
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WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

strona zewnętrzna

           

        

        

strona wewnętrzna

33. BAZA 
LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

LEGITYMACJA
                 Nr ……………..

POWIDZ

Data ………...

ROZKAZEM Nr ……

DOWÓDCY 33. BAZY 

LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

z dnia …………………

……………………………………………

…………………………………………….

wyróżniony został

ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ
33. BAZY 

LOTNICTWA 
TRANSPORTOWEGO

                               DOWÓDCA
             m.p.
                                      ……………………

Załącznik Nr 2
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REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ  
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1. Odznaka pamiątkowa 33. Bazy Lotnictwa 
Transportowego jest widocznym znakiem przyna-
leżności i nienagannej służby oraz zewnętrznym 
symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej 
w szeregach 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. 
Symbolika odznaki nawiązuje do charakteru i specyfiki 
służby w bazie, ukazuje związek z regionem w jakim 
33. Baza Lotnictwa Transportowego powstała i sta-
cjonuje. Noszenie odznaki pamiątkowej 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego jest zewnętrzną oznaką 
przywiązania do oddziału. Celem nadawania odznaki 
pamiątkowej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, 
zwanej dalej „33. BLotTr”, jest wyrażeniem uznania 
dla postawy osoby, której odznakę nadano oraz dumy 
z przynależności i honoru służenia w 33. Bazie LotTr.

2. Odznaka pamiątkowa 33. BLotTr. w obrysie 
ma kształt kwadratu o wymiarach 40 mm ×40 mm. 
W śmigła symbolizujące wszystkie rodzaje statków 
powietrznych będące na wyposażeniu 33. BLotTr jest 
wrysowany wieniec z liści dębowych symbolizujący 
siłę, szlachetność i sławę. Wszystkie te elementu są 
koloru oksydowanego srebra. 

Na wieńcu centralnie umieszczony jest numer 
bazy „33” w kolorze złotym. W górnej części odznaki 
na spojeniu wieńca widoczny jest herb gminy Powidz, 
jako ukłon w stronę władz i mieszkańców gminy na 
terenie której stacjonuje baza. Poniżej herbu gminy, 
na przeciwległej stronie na dole wieńca znajduje 

się biało-czerwona szachownica symbol polskiego 
lotnictwa.
Na rewersie odznaki znajduje się jej numer oraz gwin-
towany bolec.
Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru galowe-
go i wyjściowego.

3. Do nadania lub odebrania prawa do odznaki 
pamiątkowej 33. BLotTr powołuje się Komisję do 
Spraw Odznaki Pamiątkowej 33. BLotTr. W jej skład 
wchodzą: dowódca 33. BLotTr, mąż zaufania ofice-
rów, mąż zaufania podoficerów, pomocnik dowódcy 
ds. podoficerów, mąż zaufania szeregowych zawo-
dowych, przewodniczący związków zawodowych 
pracowników wojska. 

4. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej 
przysługuje:

1) dowódcy 33. BLotTr z tytułu objęcia stanowiska 
służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 33. 
BLotTr co najmniej 2 lat; 

3) żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, któ-
rzy odbyli służbę wojskową w 33. BLotTr., mają 
do niej przydział mobilizacyjny i wyróżnili się 
podczas ćwiczeń wojskowych;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu w 33. 
BLotTr co najmniej 3 lata;



— 388 —Dziennik Urzędowy 
Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 4

Poz. 46, 47

5) odznakę można przyznać także osobom fizycz-
nym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 33. 
BLotTr. 

5. Odznakę pamiątkową nadaje dowódca 33. 
BLotTr. 

6. Odznakę o numerze 1 pozostawia się w sali 
tradycji 33. BLotTr. 

7. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze 
prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za 
przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinar-
ne, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

8. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki 
pamiątkowej podejmuje dowódca 33. BLotTr z własnej 
inicjatywy albo na wniosek Komisji do Spraw Odznaki 
Pamiątkowej. Od decyzji przysługuje prawo odwołania 
na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w termi-
nie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu  

prawa do odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyż-
szego szczebla jest ostateczna.

9. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą także 
osoby prawne i fizyczne na podstawie wniosku Ko-
misji do Spraw Odznaki Pamiątkowej zatwierdzonego 
przez dowódcę 33. BLotTr. 

10. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie 
obciążają budżetu resortu obrony narodowej. 

11. Odznaki pamiątkowe mogą być wręczane 
w dniu święta narodowego, wojskowego, święta jed-
nostki wojskowej, w dniu zakończenia ćwiczeń wojsko-
wych lub innych ważnych dla jednostki wydarzeń.

12. Odznaki pamiątkowe posiadają numer. 
Fakt nadania względnie odebrania prawa do odznaki 
pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym 
i kronice jednostki wojskowej. Ewidencję odznak 
prowadzi Komisja do spraw Odznaki Pamiątkowej.

Załącznik Nr 4 (cd.)

Dowództwo Sił Powietrznych
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DECYZJA Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku  
w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

„Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu dostosowania przepisów 
lotniczych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających 
zasady organizacji lotów ustala się, co następuje:

1. W „Instrukcji kwalifikowania pilotów i nawi-
gatorów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej” (IKPN-2008), sygn. WLOP 396/2008, 
stanowiącej załącznik do decyzji Nr 488/MON  
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2008 r. 
w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji kwa-
lifikowania pilotów i nawigatorów w lotnictwie Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON 
Nr 21, poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści: 
a) Rozdział 3. otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3. Zasady nadawania licencji i klas”,
b) Załącznik 7 otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik 7 — Kryteria kwalifikowania pilo-
tów na śmigłowcach wielozadaniowych 
(transportowych)”;

2) § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Klasy określone w pkt 2 i 4 nadaje się na:
a) samolotach i śmigłowcach szkolno-treningo-

wych1)); 

1) W grupie tej wyróżnia się: samoloty odrzutowe, samoloty turbośmigłowe, samoloty transportowe i śmigłowce.




