
 
Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. 

 
Poz. 64 

 
Departament Wychowania i Promocji Obronności 

 

DECYZJA Nr  44/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 lutego 2014 r. 
 

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej  
36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 

 
 
 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.  
Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych  
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 
1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – 
ustala się, co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 36. Dywizjonu 

Rakietowego Obrony Powietrznej.  
§ 2. Zatwierdza się: 

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji; 
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: 

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski 
 
 
 



Załączniki do decyzji Nr 44/MON 
       Ministra Obrony Narodowej 
       z dnia 12.02.2014 r. (poz. 64) 
 
      

      
Załącznik Nr 1 

 
 

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
36. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ 

 
 

 
 

 

 
 



 
Załącznik Nr 2  

 
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
36. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

36. DYWIZJON RAKIEROWY  
OBRONY POWIETRZNEJ 

 

 
 
 
 
 

LEGITYMACJA  
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 

 
 

 
 
 
 
 

Odznaka pamiątkowa 
 

36. Dywizjonu Rakietowego OP jest jednym ze sposobów 
uhonorowania żołnierzy pełniących służbę wojskową  

w dywizjonie oraz innych osób, szczególnie zasłużonych 
dla dywizjonu. 

 
Jest ona wyrazem więzi i poświęcenia posiadacza 

odznaki z rodzajem Sił Zbrojnych i jednostką wojskową 
  

Fakt otrzymania odznaki zobowiązuje jej posiadacza do 
ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich  

i żołnierskich w służbie oraz poza nią. 

 
 
 

 

 
Panu (i) 

………………………………… 

nadaję  

odznakę pamiątkową 
36. Dywizjonu Rakietowego  

Obrony Powietrznej 
 
 

Rozkaz dzienny nr… ..z dnia …….... 

                            

                           DOWÓDCA 

                            ……………. 

              m.p. 
 

 



 

Załącznik Nr 3 
 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 
36. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ 

 
 

 
 

1. Odznaka pamiątkowa 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej (36 dr OP) 

jest znakiem przynależności i nienagannej służby w  dywizjonie oraz zewnętrznym 

symbolem solidarności i współpracy, rozpoczętej i odbywanej pod wspólnym 

sztandarem. Jest wyrazem przywiązania żołnierzy i pracowników wojska do 

jednostki wojskowej. 

2. Odznaka pamiątkowa 36 dr OP, zwana dalej „odznaką”,  ma kształt okrągłej tarczy 

w barwach wojsk przeciwlotniczych (żółto-zielony), pod tarczą na niebieskim tle 

umieszczony jest napis „36 dr OP” – skrót nazwy dywizjonu. Na tarczy znajdują 

się dwie równolegle do siebie położone rakiety typu „Newa” i „Wega”. W środku 

tarczy, pomiędzy rakietami znajduje się herb Trzebiatowa – symbolizujący 

lokalizację i integrację dywizjonu z regionem.  

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje: 

1) dowódcy 36. dr OP wraz z objęciem stanowiska służbowego; 

2) żołnierzom i pracownikom wojska 36 dr OP z co najmniej dwuletnim stażem 

służby lub pracy; 

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych dywizjonu  

za szczególne zasługi; 

4) w wyjątkowych przypadkach - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki 

Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” - innym osobom fizycznym i prawnym, 

szczególnie zasłużonym dla dywizjonu. 

4. Odznakę wręcza się: 

1) w dniu przekazania stanowiska dowódcy dywizjonu; 

2) w dniu święta dywizjonu – 30 września; 

3) z okazji świąt państwowych i wojskowych; 

4) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach. 

5. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.  



W uzasadnionych przypadkach prawo do odznaki tracą osoby ukarane za 

przewinienia dyscyplinarne. 

6. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dowódca dywizjonu  

z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo 

odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej noszenia. Decyzja przełożonego 

wyższego szczebla jest ostateczna. 

7. Odznaki posiadają numerację. 

8. Jeden egzemplarz odznaki przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego, Sali 

Tradycji Sił Powietrznych, Sali Tradycji 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 

oraz Sali Tradycji 36 dr OP.  

9. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja. 

10. Fakt nadania odznaki odnotowywany jest w kronice dywizjonu oraz w rozkazie 

dziennym Dowódcy 36 dr OP. Pozbawienie prawa do noszenia odznaki 

odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy 36 dr OP. 

11. Posiadaczom odznaki nie przysługują  jakiekolwiek prawa, ani przywileje z tytułu 

jej posiadania. 

12. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego zgodnie zasadami, 

określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

13. Wizerunek odznaki może być używany na drukach, których tematyka ściśle 

związana jest z dywizjonem. 

14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu 

obrony narodowej. 

 

 

 




