Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r.
Poz. 269
Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 319/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

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 oraz z 2014 r. poz. 933), 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 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej
do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę
rozpoznawczą,
zwaną
dalej
„oznaką”,
17.
Wojskowego
Oddziału
Gospodarczego.
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 załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 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 319/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29.07.2014 r. (poz. 269)
Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

Załącznik Nr 2
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

17. WOJSKOWY
ODDZIAŁ GOSPODARCZY

LEGITYMACJA
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

Panu(i)
…………………………………………….
Odznaka pamiątkowa
17. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
jest szczególnym uhonorowaniem żołnierzy
pełniących służbę wojskową, pracowników
wojska pracujących w 17. WOG oraz innych
osób, szczególnie zasłużonych dla jednostki.

na podstawie rozkazu nr …………
z dnia …………………………………..…..

nadaję
Odznakę Pamiątkową

17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU
GOSPODARCZEGO
„Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać się
z powodu małych niepowodzeń”
KOMENDANT 17 WOG
......................................
m. p.

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik Nr 4
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY

Załącznik Nr 5
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
17. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznakę pamiątkową 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (17 WOG),
zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług
żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych
i prawnych. Jest ona wyrazem uznania dla ofiarnej służby i pracy oraz
stanowi

zewnętrzną

formę

określającą

przynależność

uhonorowanych

do jednej wspólnoty wojskowej.
2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża kawalerskiego z łukowato wygiętymi
zewnętrznymi krawędziami ramion. Ramiona krzyża pokryte są szafirową emalią
z wiśniową obwódką. Barwy te nawiązują do historycznych barw intendentury
Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Na krzyżu umieszczony został
wizerunek gryfa z herbu miasta Koszalina – nawiązuje on do miejsca
stacjonowania i obszaru działania jednostki. Na lewym ramieniu krzyża
w szponach gryfa, znajduje się cyfra „17”, a na górnym ramieniu litery „WOG”
– skrót nazwy, a na dolnym ramieniu liczba „2012” - rok sformowania jednostki.
Gryf jest barwy czerwonej natomiast litery i cyfry są barwy złocistej.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1) Komendantowi 17 WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom, po co najmniej rocznej nienagannej służbie (w przypadku
dokonania czynu bohaterskiego, wniesienia szczególnych zasług dla
umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych okres ten może zostać
skrócony);
3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w 17 WOG, co najmniej dwóch
lat;
4) żołnierzom

rezerwy

będącym

na

przydziałach

mobilizacyjnych

17 WOG co najmniej 5 lat, za szczególne zasługi;
5) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi
dla 17 WOG.

4. Komendant 17 WOG powołuje Komisję do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej
dalej „Komisją”, w składzie:
1) przewodniczący – Zastępca Komendanta;
2) sekretarz – Kierownik Sekcji Wychowawczej;
3) członkowie:
a) Mąż Zaufania Oficerów,
b) Mąż Zaufania Podoficerów,
c) Mąż Zaufania Szeregowych
d) Przewodniczący Związków Zawodowych,
e) Kierownik Grupy Zabezpieczenia Koszalin,
f) Kierownik Grupy Zabezpieczenia Kołobrzeg,
g) Kierownik Grupy Zabezpieczenia Darłowo.
5. Skład Komisji ogłasza się w Rozkazie Dziennym Komendanta 17 WOG.
6. Do obowiązków Komisji należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej
posiadania;
2) występowanie do Komenda 17 WOG z wnioskami o nadanie lub
pozbawienie odznaki;
3) opracowywanie dokumentacji w sprawie nadania lub pozbawienia odznaki;
4) opiniowanie składanych do Komendanta 17 WOG wniosków o wyrażenie
zgody na użycie wizerunku odznaki;
5) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
7.

Wniosek o nadanie lub pozbawienie odznaki podejmowany jest większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

8. Odznaka nadawana jest imiennie wraz z legitymacją i może być noszona jedynie
przez osobę wyróżnioną.
9. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub
sprzedaż osobom trzecim.
10. Odznakę wręcza się podczas uroczystości organizowanych z okazji świąt
państwowych, wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych okolicznościach,
zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
11. Odznakę

nosi

się

zgodnie

Rzeczypospolitej Polskiej.

z

przepisami

ubiorczymi

Sił

Zbrojnych

12. Wizerunek
i

odznaki

wydawnictwach

może

być

wojskowych

umieszczany

oraz

materiałach

i

używany

na

promujących

drukach
17

WOG

za zgodą Komendanta 17 WOG.
13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich
pobudek. Ponadto prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach
mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
14. Decyzję o nadaniu lub pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant
17 WOG na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania
do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o
pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest
ostateczna.
15. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki ogłasza się w Rozkazie Dziennym
Komendanta 17 WOG oraz odnotowuje w Kronice Jednostki.
16. Jeden egzemplarz odznaki zostanie przekazany do Muzeum Wojska Polskiego.
17. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu
jej nadania.
18. Koszt wykonania odznaki pamiątkowej nie obciąża budżetu resortu obrony
narodowej.

