Warszawa, dnia 12 września 2012 r.
Poz. 350
Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 271/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
43. Bazy Lotnictwa Morskiego

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 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”, 43. Bazy Lotnictwa
Morskiego.
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 271/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11.09.2012 r. (poz. 350)
Załącznik Nr 1
WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO

Załącznik Nr 2
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO

43 BAZA
LOTNICTWA MORSKIEGO

NA WNIOSEK
KOMISJI DO SPRAW
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
rozkazem nr ..........................
z dnia .............................

LEGITYMACJA
Nr ...................

nadaję
PANU (PANI)
......................................................
ODZNAKĘ PAMIĄTKOWĄ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
DOWÓDCA

Gdynia ..............................

mp.
..............................

43. BAZA
LOTNICTWA MORSKIEGO

Załącznik Nr 3
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
43. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
1. Odznaka pamiątkowa 43. Bazy Lotnictwa Morskiego (43. BLotM) jest
wyróżnieniem nadawanym żołnierzom i pracownikom za szczególne osiągnięcia
w służbie i

pracy wychowawczej, społecznej oraz działalności pomnażającej

dorobek jednostki a także innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie dla
niej zasłużonym. Jest ona wyrazem poświęcenia i więzi posiadacza odznaki
z jednostką i rodzajem Sił Zbrojnych, czynnikiem podnoszącym prestiż jednostki
na zewnątrz i dumę z przynależności do niej. Fakt otrzymania odznaki
zobowiązuje

jej

posiadacza

do

ciągłego

wyrażania

i

przestrzegania

cnót obywatelskich i żołnierskich w służbie i poza nią.
2. Podstawę odznaki pamiątkowej stanowi stylizowana kotwica barwy srebrzystej
i złotej symbolizująca przynależność do rodzaju Sił Zbrojnych. Na kotwicę
nałożone jest koło czerwono-białe koło ratownicze z napisem „BLotM” – skrót
nazwy. Warstwę trzecią stanowi „gapa lotnicza” – orzeł barwy srebrnej i złotej,
trzymający w dziobie biało-czerwoną szachownicę, na tle zarysu polskiego
wybrzeża –barwy szarej i widocznym na tle morza numer taktyczny bazy barwy
czarnej. Układ symboli na odznace nawiązuje do tradycji i historii polskiego
lotnictwa morskiego oraz głównych zadań jednostki, jakimi są zadania związane
z wykrywaniem i zwalczaniem okrętów podwodnych oraz ratownictwo morskie.
3. Nadawanie i pozbawianie prawa do noszenia odznaki odbywa się na wniosek
Komisji ds. Odznaki, zwanej dalej „Komisją”. Komisję wybiera się na zebraniu
ogólnym żołnierzy zawodowych 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, której skład
umieszcza się w rozkazie dziennym dowódcy bazy.
4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich korpusów osobowych
kadry.
5. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:
1) stopień, imię i nazwisko kandydata;
2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć
w szkoleniu i dyscyplinie.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię karty wyróżnień żołnierza.

6. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki odbywa się na posiedzeniu Komisji.
Komisja przedstawia na wniosku swoją pozytywną lub negatywną opinię.
Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje cały skład osobowy komisji.
Przewodniczący przedstawia wniosek do zatwierdzenia Dowódcy 43. Bazy
Lotnictwa Morskiego.
7. Dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego powinien rozpatrzyć wniosek w terminie
do 7 dni od daty jego otrzymania.
8. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1) dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego z tytułu objęcia stanowiska
służbowego;
2) byłym dowódcom 43. Bazy Lotnictwa Morskiego;
3) żołnierzom zawodowym 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, którzy spełniają
następujące warunki:
a) staż służby w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego – co najmniej 3 lata
(przy czym do

tego okresu zalicza się również czas pełnienia służby

wojskowej w 43. Bazie Lotniczej i 28 eskadrze lotniczej);
b) nienaganny przebieg służby zawodowej;
c) co najmniej „dobra” ocena z ostatniego opiniowania;
d) nie karany sądownie i dyscyplinarnie;
4) wyjątkowo – pracownikom wojska, innym osobom fizycznym i prawnym
oraz żołnierzom nie spełniającym warunków określonych w ppkt 3b i 3c,
w

tym

żołnierzom

rezerwy

posiadającym

przydział

mobilizacyjny

w

oraz żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych pozostających na ewidencji
bazy - za wybitne zasługi dla 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.
9. Prawo do noszenia odznaki pamiątkowej tracą żołnierze, pracownicy wojska
prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie
lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek,
godzących w honor i dobre imię żołnierza WP.
10.

Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca 43. BLotM
z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

11. Dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego ogłasza w rozkazie dziennym decyzję
o pozbawieniu prawa do odznaki z podaniem przyczyn.
12.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Dowódcy Marynarki
Wojennej terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do
odznaki. Decyzja Dowódcy Marynarki Wojennej jest ostateczna.

13. Decyzja o pozbawieniu prawa do odznaki może być uchylona po ustaniu przyczyn,
które ją spowodowały.
14. Osoby pozbawione prawa do odznaki oddają legitymację przewodniczącemu
Komisji.
15. Odznakę wręcza się z okazji:


święta jednostki, święta MW, święta WP i innych świąt państwowych;



w dniu zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej;



innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

16. Odznakę pamiątkową wręcza dowódca jednostki lub jego przedstawiciel na
zbiórce stanu osobowego jednostki lub w sali tradycji.
18. Szczegółowe zasady noszenia odznaki pamiątkowej przez żołnierzy określone
są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
19. Odznakę pamiątkową albo jej miniaturkę można nosić do wizytowego ubioru
cywilnego w jego lewej klapie.
20. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być umieszczony i używany na drukach,
wydawnictwach oraz materiałach promocyjnych - za zgodą Dowódcy 43. Bazy
Lotnictwa Morskiego.
21. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne dodatkowe uprawnienia
z tego tytułu.
22. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej 43. Bazy
Lotnictwa Morskiego nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

