Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r.
Poz. 234
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

DECYZJA 187/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz
z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), 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. 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”, Morskiej
Jednostki Rakietowej w Siemirowicach.
§ 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 z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załączniki do decyzji Nr 187/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2017 r. (poz. 234)
Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
W SIEMIROWICACH

Załącznik Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
W SIEMIROWICACH

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
W SIEMIROWICACH
1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką”, Morskiej Jednostki Rakietowej
w Siemirowicach, jest symbolem wojskowych wartości, którym hołdować winni
wszyscy żołnierze Morskiej Jednostki Rakietowej. Stanowi trwały dowód
przynależności żołnierzy i pracowników wojska do macierzystej jednostki. Jest
także znakiem więzi i tożsamości z regionem pełnienia służby.

Podstawą

odznaki jest kotwica admiralicji w kolorze złotym z ciemnobrązową liną
kotwiczną. Na belce poprzecznej kotwicy umieszczone są czarne litery „MJR”
- skrót nazwy jednostki. Na kotwicę nałożone są dwie skrzyżowane rakiety, w
kolorze polerowanego metalu. Nad skrzyżowanymi rakietami widnieje
zwrócony w prawo czarny gryf z herbu Kaszub. Jest on odwołaniem do
miejsca w którym obecnie stacjonuje jednostka. Gryf w dolnych łapach trzyma
błękitną, powiewająca flagę Helu, jako nawiązanie do bohaterskiej obrony
półwyspu w 1939 roku.
2. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, zwanego dalej
„Dowódcą”,
z tytułu objęcia tego stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym, po przesłużeniu w jednostce, w czasie pokoju,
co najmniej 3 lat lub wcześniej, o ile zasłużyli się w sposób szczególny
w działalności służbowej dla dobra jednostki;
3) pracownikom wojska, po przepracowaniu co najmniej 3 lat w jednostce;
4) żołnierzom rezerwy, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie
odznaki;
5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, a także żołnierzom
innych jednostek wojskowych, szczególnie zasłużonym dla jednostki,
na wniosek Komisji na zasadach ogólnych.
3. Odznakę nadaje Dowódca na wniosek Komisji.

4. Dowódca powołuje na 3-letnią kadencję, Komisję, w składzie:
1) trzech mężów zaufania:
- korpusu oficerów zawodowych jednostki,
- korpusu podoficerów zawodowych jednostki,
- korpusu szeregowych zawodowych jednostki;
2) trzech najstarszych stażem oficerów jednostki.
5. W celu usprawnienia pracy, członkowie Komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego, który przewodzi pracom Komisji oraz jej sekretarza, który
sporządza protokoły z obrad Komisji.
6. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się
w rozkazie dziennym Dowódcy.
7. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych
wniosków, wymagana jest obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.
8. Do zadań Komisji należy:
1) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub
pozbawienie prawa do jej posiadania;
2) przedkładanie wyżej wymienionych wniosków Dowódcy;
3) przygotowywanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji.
9. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować w ciągu 14 dni od
daty złożenia wniosku. Komisja opiniuje nadanie (bądź pozbawienie) odznaki
w trybie głosowania jawnego większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, decyduje głos przewodniczącego. Cała treść opinii jest odnotowana
przez sekretarza w protokole z posiedzenia.
10. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki potwierdza się w rozkazie
dziennym

Dowódcy

i

w

Kronice

Morskiej

Jednostki

Rakietowej

w Siemirowicach.
11. Odznaki są numerowane i nadawane imiennie wraz z legitymacją.
12. Wręczenia odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją dokonuje się:
1) dla żołnierzy zawodowych jednostki:
- podczas uroczystego apelu przed całym stanem osobowym jednostki
w dniu Święta Morskiej Jednostki Rakietowej, które obchodzone jest
corocznie 25 czerwca,
- innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach;
2) dla żołnierzy rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych powołanych na

ćwiczenia, podczas uroczystego apelu przed całym stanem osobowym
jednostki w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;
3) dla osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych dla jednostki,
podczas uroczystego apelu przed całym stanem osobowym jednostki,
w terminie dogodnym dla danej osoby lub indywidualnie w obecności
Dowódcy i przynajmniej 2 członków Komisji.
13. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub
sprzedaż osobom trzecim.
14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach
wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Dowódcy.
16. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje
z tytułu jej posiadania.
17. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
Ponadto prawo do odznaki, w uzasadnionych przypadkach, tracą żołnierze
ukarani za przewinienie dyscyplinarne.
18. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na
piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego
wyższego szczebla jest ostateczna.
19. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
Zakupu odznaki dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej
jednostki budżetowej.
20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznak pamiątkowych nie
obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

