Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.
Poz. 212
Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 172/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Jednostki Wojskowej AGAT
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 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
oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do
Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Jednostki
Wojskowej AGAT.
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:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załączniki do decyzji Nr 172/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 czerwca 2012 r. (poz. 212)
Załącznik Nr 1
WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

Załącznik nr 2
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

JEDNOSTKA WOJSKOWA
AGAT

LEGITYMACJA

LEGITYMACJA
odznaki pamiątkowej
Jednostki Wojskowej AGAT
Nr .........................
na podstawie rozkazu
Nr ........... z dnia ..............
..................................................
(stopień, imię, nazwisko)
jest uprawniony (a) do odznaki pamiątkowej
Jednostki Wojskowej AGAT
DOWÓDCA
m.p.

..........................
Gliwice, dnia .................... r.

Załącznik nr 3
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT

1. Celem wprowadzenia odznaka pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT, zwanej
dalej „Jednostką”, jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji polskich jednostek
specjalnych, integrowanie społeczności Jednostki oraz osób i instytucji dla Niej
zasłużonych a także utrzymywanie więzi emocjonalnych ludzi związanych
z Jednostką, którzy przeszli do rezerwy lub zostali przeniesieni do innego miejsca
pełnienia służby.
2. Odznakę pamiątkową Jednostki Wojskowej AGAT o wymiarach 30 mm x 50 mm
stanowi sylwetka orła na wzorze odznaki skoczka spadochronowego barwy
oksydowej stali, symbolizująca specyfikę działania oraz charakter jednostki
specjalnej. U podstawy znajduje się glob ziemski barwy czarno-szarej,
emaliowany. Symbolizuje on gotowość jednostki do podjęcia działań bojowych w
dowolnym miejscu na świecie w obronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej. W
środku globu widnieje napis „AGAT”, ze znakiem Grup Szturmowych Szarych
Szeregów barwy złoto-srebrzystej, nawiązujący do dziedziczonych przez
jednostkę tradycji. Wokół globu nałożony został srebrny wieniec z liści dębowych
(z lewej strony) i laurowych (z prawej strony).
3. Odznakę pamiątkową nadaje Dowódca Jednostki na wniosek komisji do spraw
odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT, zwanej dalej „Komisją”.
4. W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący:

Zastępca Dowódcy Jednostki;

Z-ca Przewodniczącego:

Pomocnik Dowódcy do Spraw Podoficerów;

Sekretarz:

Szef Sekcji Wychowawczej;

Członkowie:

Przedstawiciel Sztabu;
Przedstawiciel Pionu Szkolenia;
Przedstawiciel Zespołów Szturmowych i Wsparcia;
Przedstawiciel Komórek Wewnętrznych Jednostki.

5. Do pracy w Komisji, przedstawiciele poszczególnych pododdziałów, pionów oraz
komórek wewnętrznych wybierani są na okres 3 lat, na zebraniach wewnętrznych
na zasadach dobrowolności.

6. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1) Dowódcy Jednostki z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym po co najmniej rocznej nienagannej służbie w
Jednostce;
3) pracownikom wojska po przepracowaniu w Jednostce co najmniej 2 lat;
4) żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie
odznaki;
5) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym,
szczególnie zasłużonym dla Jednostki.
7. Odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”,

wręcza się okazji świąt

państwowych i wojskowych oraz innych ważnych dla służby okoliczności, zgodnie
z wymogami ceremoniału wojskowego.
8. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją podpisaną przez Dowódcę
Jednostki i opieczętowaną pieczęcią herbową.
9. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek oraz
w uzasadnionych przypadkach, ukarane za przewinienia dyscyplinarne.
10. Decyzję

o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca Jednostki z

własnej
inicjatywy albo na wniosek Komisji. 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.
11. Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni munduru wyjściowego. Posiadacz
odznaki ma obowiązek występować z nią podczas oficjalnych uroczystości
i reprezentowania Jednostki na forum publicznym.
12. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie
dziennym Jednostki.
13. Do zadań Komisji w szczególności należy opiniowanie wniosków o nadanie bądź
pozbawienie prawa do odznaki oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
15. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu
obrony narodowej.

