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z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

Departament Wychowania i Promocji Obronności
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DECYZJA Nr 132/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 
14. dywizjonu artylerii samobieżnej  

im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. Brygada Strzelców Podhalańskich

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 i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych zna-
ków używanych 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 kultywowa-
nia tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 
105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do 
Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co nastę-
puje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną 
dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej 
„oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „pro-
porczykiem”, 14. dywizjonu artylerii samobieżnej  
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich.

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;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do 

decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący 
załącznik Nr 5 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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Załączniki do decyzji Nr 132/MON 
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 18 kwietnia 2011 r. (poz. 108)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ, 14. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ  
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
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WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ, 14. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 14. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ  
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 14. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ  
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
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Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza

21. BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

1. Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 14. dywi-
zjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława 
Wieczorkiewicza 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich, zwanego dalej „dywizjonem”, jest świadec-
twem przynależności i wzorowej służby pełnionej 
w dywizjonie oraz symbolem dziedzictwa chlubnych 
tradycji oręża polskiego i jednostek artyleryjskich 
Ziemi Jarosławskiej.

2. Celem wprowadzenia odznaki jest podniesie-
nie autorytetu dywizjonu w środowisku wojskowym 
i cywilnym oraz dumy z faktu pełnienia służby i pracy 
w jego szeregach. 

3. Prawo do odznaki pamiątkowej przysługuje:
1) dowódcy dywizjonu z tytułu objęcia stanowiska 

służbowego;
2) żołnierzom po przesłużeniu w dywizjonie co naj-

mniej roku;
3) pracownikom wojska po przepracowaniu w dywi-

zjonie co najmniej dwóch lat;
4) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Od-

znaki — żołnierzom rezerwy, innym osobom fi-
zycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 
dywizjonu.

4. Odznakę przyznaje rozkazem dowódca dywi-
zjonu na wniosek Komisji do Spraw Odznaki, zwanej 
dalej „Komisją”. 

5. Prawo zgłaszania kandydatur do odznaki 
pamiątkowej przysługuje Komisji oraz przełożonym 
dyscyplinarnym od szczebla dowódcy baterii (kom-
panii) i równorzędnym.

6. Decyzję o nadaniu odznaki pamiątkowej Ko-
misja podejmuje w głosowaniu jawnym większością 
głosów członków obecnych na posiedzeniu.

7. Potwierdzeniem prawa do odznaki pamiątko-
wej jest legitymacja z wpisanym kolejnym numerem.

8. Odznaka dywizjonu wręczana jest dwa razy 
w roku:

1) w dniu Święta dywizjonu — 15 sierpnia;
2) w dniu Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii — 

4 grudnia.

9. Do nadawania oraz pozbawiania odznaki 
pamiątkowej powołuje się Komisję. 

10. W skład Komisji wchodzą:
1) zastępca dowódcy dywizjonu — przewodniczący 

Komisji;
2) szef sekcji wychowawczej — sekretarz Komisji;
3) pomocnik dowódcy do spraw podoficerów — 

skarbnik Komisji;
4) członkowie:

a) mąż zaufania korpusu oficerów,
b) mąż zaufania korpusu podoficerów,
c) mąż zaufania korpusu szeregowych.

11. Zadania Komisji:

1) nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego 
regulaminu;

2) opracowywanie, przyjmowanie i rozpatrywanie 
wniosków o przyznanie odznaki pamiątkowej;

3) przygotowanie odznak i legitymacji;
4) prowadzenie ewidencji wręczonych odznak pamiąt-

kowych;
5) opracowywanie punktów do rozkazu dowódcy 

o przyznaniu odznak pamiątkowych oraz decyzji 
o ich pozbawieniu;

6) rozpatrywanie spornych spraw związanych 
z przyznawaniem odznaki pamiątkowej oraz jej 
pozbawianiem;

7) rozpatrywanie ofert wykonawców odznaki. 

12. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą:

1) żołnierze i pracownicy wojska skazani prawo-
mocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i wy-
kroczenia popełnione z winy umyślnej lub 
z niskich pobudek;

2) żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne 
— w uzasadnionych przypadkach.

13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki 
pamiątkowej podejmuje dowódca dywizjonu z ini-
cjatywy Komisji albo uzasadnionego wniosku innych 
żołnierzy dywizjonu.

14. Od decyzji tej 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. Koszty wykonania odznaki nie obciążają 
budżetu resortu obrony narodowej.




