Warszawa, dnia 16 października 2012 r.
Poz. 393
Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 320/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

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
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” Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
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 320/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 09.10.2012 r. (poz. 393)
Załącznik Nr 1
WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

Załącznik Nr 2
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

LEGITYMACJA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

WOJSKOWE CENTRUM
NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

Dyrektor
Wojskowego Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji

Nadał
................................................................................

Odznakę Pamiątkową
Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

na wniosek

o Numerze ..........................

Komisji do spraw Odznaki

Rozkazem Nr ................
z dnia ........................................... roku

m. p.

DYREKTOR

Warszawa, dnia .............................. roku

Załącznik Nr 3
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJSKOWEGO CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

1. Odznaka pamiątkowa Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
jest widocznym symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za
nienaganną służbę i pracę, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników będących
aktualnie w służbie i pracy, a także tych, którzy już odeszli na emeryturę albo
zmienili miejsce służby lub pracy. Jest również znakiem przywiązania osób
fizycznych i prawnych - współpracujących z Wojskowym Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.
2. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej jest nadanie wysokiej rangi służbie
i pracy pełnionej w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,
zwanego

dalej

WCNJiK.

Posiadanie

odznaki

pamiątkowej

wpływa

na

kształtowanie dumy oraz przywiązania do tradycji i osiągnięć macierzystej
instytucji wojskowej, a także satysfakcji ze wspólnie wykonywanych zadań.
3. Odznaka pamiątkowa wykonana jest z metalu srebrnego:
1) podstawę odznaki stanowi wypukłe koło o średnicy 40 mm z obwódką
w kolorze biało-czerwonym, nawiązującym do barw narodowych oraz
nałożonymi

elementami

symbolizującymi

obszary

działalności

WCNJiK

tj. normalizacji, kodyfikacji i zapewnienia jakości;
2) pośrodku koła umieszczony jest znak NATO (w kolorze biało-niebieskim)
symbolizujący ścisłą współpracę Centrum z NATO;
3) w górnej części odznaki umieszczony jest wycinek graficznego obrazu
łańcucha genetycznego – kodu DNA (w kolorze niebieskim) nawiązujący do
działalności WCNJiK w obszarze kodyfikacji;
4) po prawej i lewej stronie odznaki umieszczone są ukośnie dwa złączone
nawiasy klamrowe (w kolorze niebieskim) symbolizujące łączenie, grupowanie
i wyodrębnianie tj. procedury przypisane do normalizacji;
5) koło stanowiące bazę odznaki symbolizuje obronę, kompletność, równowagę
i doskonałość czyli atrybuty jakości;

6) całość elementów umieszczonych na tarczy koła tworzy geometrycznego „orła”
z rozwiniętymi skrzydłami - kształtem nawiązującym do polskiego symbolu
narodowego;
7) na rewersie odznaki znajduje się napis : „WCNJiK” i umieszczony jest kolejny
numer odznaki oraz elementy umożliwiające mocowanie oznaki do munduru.
4. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) dyrektorowi WCNJiK z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom
W

zawodowym

uzasadnionych

WCNJiK

przypadkach

po
(np.

przesłużeniu
dokonanie

co

czynu

najmniej

roku.

bohaterskiego,

szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;
3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WCNJiK co najmniej dwóch lat;
4) żołnierzom rezerwy oraz emerytom po spełnieniu warunków określonych
w regulaminie odznaki;
5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do spraw Odznaki Pamiątkowej, innym
osobom fizycznym

i prawnym, które stale współpracują w dziedzinie

umacniania obronności RP i patriotycznego wychowania żołnierzy oraz
szczególnie się zasłużyły w działalności normalizacyjnej, kodyfikacyjnej oraz
zapewnienia jakości.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
6. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie
dziennym dyrektora WCNJiK.
7. Odznakę nadaje dyrektor WCNJiK na wniosek Komisji do spraw Odznaki
Pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją” lub zebrania żołnierzy zawodowych WCNJiK.
8. Komisję powołuje dyrektor WCNJiK na podstawie wniosków zgłoszonych przez
zebranie żołnierzy zawodowych WCNJiK. Komisję tworzy co najmniej trzech
żołnierzy zawodowych. W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco
uzupełniany.
9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie

jednomyślności. Treść opinii

w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich
członków przedstawia bezpośrednio na przedłożonym wniosku.

10. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować w ciągu 7 dni.
Posiedzenie zwołane do rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne
w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
11. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. W celu usprawnienia jej pracy, spośród
członków wybierany jest sekretarz.
12. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;
2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy prawomocnie ukarani sądownie
lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne
popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje dyrektor WCNJiK z własnej
inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji dyrektora WCNJiK przysługuje
prawo odwołania na piśmie do jego przełożonego w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego
szczebla jest ostateczna.
15. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie
z wymogami ceremoniału wojskowego.
16. Odznakę nosi się na środku lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego).
Szczegółowe

zasady

jej

noszenia

określają

przepisy

ubiorcze

żołnierzy

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
18. Miniaturkę odznaki pamiątkowej można nosić do wizytowego ubioru cywilnego
w jego lewej klapie.
19. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej zbywać, użyczać, darować lub wymieniać.
20. Wizerunek

odznaki

może

być

umieszczany

i

używany

na

drukach

i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WCNJiK
za zgodą dyrektora WCNJiK.
21. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają
budżetu resortu obrony narodowej.

