Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r.
Poz. 2

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
2. Wojskowego Szpitala Polowego

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 i pkt 4 lit. a 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 pkt 3
decyzji 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”, 2. Wojskowego Szpitala Polowego.
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 załączniki 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.

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

Załączniki do decyzji Nr 2/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 stycznia 2012 r. (poz. 2).
Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO

Załącznik Nr 2
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO

2. WOJSKOWY SZPITAL
POLOWY

.................................
(stopień)
................................................
(imię i nazwisko)
ARS QUA NULLA EST
PRAESTANTIOR ATQUE
DIFFICILIOR

m.p.

uchwałą
Komisji Odznaki Pamiątkowej
2. Wojskowego Szpitala
Polowego
z dnia ………………..
jest uprawniony do posiadania
Odznaki Pamiątkowej nr
…………
wręczonej przez
Komendanta 2 WSzP
w dniu ………………..
(podpis)
Nr rozkazu
J.W…………………….

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
2. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO

Załącznik nr 4
REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
2. WOJSKOWEGO SZPITALA POLOWEGO
1. Odznaka pamiątkowa 2. Wojskowego Szpitala Polowego, zwana dalej
„odznaką”, ustanowiona została jako forma wyróżnienia, dla podkreślenia
szczególnych zasług żołnierzy zawodowych dla szpitala i dowód uznania ich
ofiarnej oraz sumiennej służby. Odznaka jest także wyrazem więzi łączącej
kadrę, u podstaw której leżą tradycje wojskowej służby zdrowia, etos służby,
oraz duma z dotychczasowych dokonań i charakteru wykonywanych zadań.
2. Odznaka w kształcie wypukłego krzyża maltańskiego w swej kolorystyce
nawiązuje do historycznych barw wojskowej służby zdrowia oraz charakteru
działań 2. Wojskowego Szpitala Polowego, jako jednostki wojskowej
działającej poza granicami kraju. Całość uzupełnia skrót nazwy szpitala .
3. Każda

nadana

odznaka

posiada

na

odwrocie

numer

porządkowy.

Potwierdzeniem nadania odznaki jest imienna legitymacja posiadacza,
z wpisanym numerem odznaki.
4. W wypadku nadania odznaki osobie spoza szpitala, na jej odwrocie oraz w
legitymacji oprócz numeru umieszcza się literę H, numer i napis „nadana
honorowo”.
5. Odznakę nosi się na mundurze wyjściowym zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W okolicznościach, kiedy nie zakłada się odznaki, można nosić jej miniaturę.
7. Miniaturę odznaki można nosić do wizytowego ubioru cywilnego, w jego lewej
klapie.
8. Prawo do otrzymana odznaki przysługuje:
1) Komendantowi 2. Wojskowego Szpitala Polowego – z tytułu objęcia
stanowiska służbowego;
2) zastępcy komendanta i kierownikom zespołów – po przesłużeniu co
najmniej roku w 2. Wojskowym Szpitalu Polowym;
3) żołnierzom zawodowym – po przesłużeniu w 2. Wojskowym Szpitalu
Polowym co najmniej dwóch lat;

4) osobom fizycznym lub prawnym spoza szpitala – szczególnie
zasłużonym dla 2. Wojskowego Szpitala Polowego na wniosek
Komendanta lub organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych
pełniących służbę wojskową w szpitalu, albo zainteresowanych
środowisk cywilnych;
5) w szczególnych wypadkach
a)

po co najmniej sześciomiesięcznej służbie wojskowej poza
granicami kraju w strukturze organizowanej przez 2. Wojskowy
Szpital Polowy w strefie działań wojennych albo w razie odniesienia
ran lub urazów w tej strefie (w tych przypadkach okresy wymienione
w pkt 2 i 3 nie obowiązują),

b)

pośmiertnie;

9. Odznakę nadaje Komendant Szpitala, na wniosek Przewodniczącego Komisji
ds. Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.
10. Osobami upoważnionymi do występowania do Przewodniczącego Komisji z
pisemnym wnioskiem o nadanie odznaki są:
1) Szef Sztabu Szpitala;
2) Szef Logistyki;
3) kierownicy zespołów medycznych;
Wnioski w tej sprawie powinny być kierowane poprzez mężów zaufania
poszczególnych korpusów osobowych kadry zawodowej 2. Wojskowego
Szpitala Polowego.
11. Odznaka może być nadana tylko raz.
12. Nadanie odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szpitala oraz w kronice
szpitala.
13. Posiadacze odznaki tracą prawo do jej noszenia w razie ukarania
prawomocnym

wyrokiem

przestępstwo,

wykroczenie

sądu
lub

lub

ukarania

przewinienie

dyscyplinarnego
dyscyplinarne

–

za

popełnione

z niskich pobudek lub winy umyślnej.
14. W przypadkach, o których mowa w pkt 13 Komendant Szpitala ogłasza w
rozkazie dziennym szpitala fakt utraty prawa do noszenia odznaki. W innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadacz odznaki może być
pozbawienia prawa do jej noszenia; decyzję w tej sprawie podejmuje

Komendant Szpitala z inicjatywy własnej albo na wniosek: Przewodniczącego
Komisji lub na wniosek osób upoważnionych do występowania o jej nadanie
(pkt 10), zaopiniowany przez Komisję.
15. Od decyzji Komendanta Szpitala w sprawach, o których mowa w pkt 13 i 14,
posiadaczowi odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do Szefa
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia WP, w
terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o decyzji. Decyzja Szefa
Inspektoratu – Szefa Służby Zdrowia WP jest ostateczna.
16. Komisja działa w składzie do 7 (siedmiu) osób. Członków komisji (po dwóch
członków) wybierają i odwołują zebrania żołnierskie poszczególnych korpusów
osobowych kadry zawodowej 2. Wojskowego Szpitala Polowego, z tym że
ponadto do składu Komisji obligatoryjnie wchodzi jako jej przewodniczący,
mąż zaufania korpusu oficerów. Komisja podejmuje uchwały w jawnym
głosowaniu, zwykła większością głosów. Kadencja Komisji trwa 3 (trzy) lata.
17. Do kompetencji Komisji należy:
a) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie
prawa do jej noszenia,
b) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku; Przewodniczący
Komisji przedstawia uchwały Komendantowi Szpitala,
c) przygotowanie odznak i legitymacji oraz ich przechowywanie,
d) prowadzanie ewidencji oraz jej bieżące aktualizowanie,
e) opracowywanie punktów do rozkazu Komendanta Szpitala o przyznaniu
odznak lub decyzji o ich pozbawieniu,
f) w razie potrzeby – rozpatrywanie ofert wykonawców odznaki i dbałość
o wykonanie ich zgodnie z ustalonym wzorem.
18. Odznakę wręcza Komendant Szpitala w dniu święta 2. Wojskowego Szpitala
Polowego, świąt państwowych lub wojskowych.
19. Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający
osiągnięcia i zasługi żołnierza oraz innych osób, którym odznaka została
nadana. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją i dyplomem uznania.
W

przypadku

utraty

odznaki

albo

legitymacji

–

może

nastąpić wydanie duplikatu odznaki lub wtórnika dokumentu. Za wydany
duplikat odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia.
Wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie.
20. Wydanie wtórnika dokumentu, względnie duplikatu odznaki odnotowuje się w

prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.
21. Koszty wykonania matryc i odznak oraz legitymacji nie obciążają budżetu
resortu obrony narodowej.

