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13. Nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki
pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym dyrektora Centrum.

ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Osoby pozbawione prawa do odznaki pamiątkowej nie noszą jej.

14. Odznakę pamiątkową nadaje się imiennie
wraz z legitymacją. Osobom prawnym zamiast legitymacji wręczany jest dyplom.

17. Posiadaczowi odznaki pamiątkowej nie
wolno jej zbywać, użyczać, darować lub wymieniać.

15. Z tytułu nadania odznaki pamiątkowej
nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

18. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być
umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach
wojskowych oraz materiałach popularyzujących Centrum za zgodą dyrektora Centrum.

16. Odznakę pamiątkową nosi się na środku
lewej kieszeni munduru wyjściowego (galowego).
Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy

19. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii
odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu
obrony narodowej.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

338
DECYZJA Nr 402/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
44. 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 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 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) — po zasięgnięciu opinii Komisji
Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną
dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną
dalej „oznaką”, 44. 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) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3a i 3b
do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący
załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek
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WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
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Załącznik Nr 2 Poz. 338

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO.
WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
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WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
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WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
NA MUNDUR POLOWY
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REGULAMIN
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 44. BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO
1. Odznaka pamiątkowa 44. Bazy Lotnictwa
Morskiego, zwanej dalej „Bazą”, jest wyróżnieniem
nadawanym żołnierzom i pracownikom wojska Bazy
za szczególne osiągnięcia w służbie, pracy i działalności społecznej oraz wychowawczej, pomnażającej
dorobek jednostki. Odznaka pamiątkowa może być
nadana również innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Bazy. Jest ona
wyrazem poświęcenia i więzi posiadacza odznaki
z rodzajem Sił Zbrojnych, czynnikiem podnoszącym
prestiż Bazy 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. Odznaka pamiątkowa Bazy jest trójwarstwowa. Podstawę odznaki stanowi tarcza koloru
niebieskiego ze srebrną obwolutą. W warstwie
drugiej znajduje się, w górnej części tarczy biało-czerwona szachownica, podzielona na cztery równe
pola ze skrajami o naprzemiennych barwach, mewa
z rozpostartymi skrzydłami w kolorze biało-czarnym
oraz cyfra „44” w kolorze srebrnym określająca
44. Bazę Lotnictwa Morskiego. W warstwie trzeciej
umieszczona jest kotwica koloru złotego z oplecionym wokół niej sznurem koloru złotego zwiniętym
w kształt litery „S”, nałożona na szachownicę (symbolizuje przynależność do morskiego rodzaju Sił
Zbrojnych), złote litery „S” (Siemirowice) wpisane
w lewe skrzydło mewy oraz „D” (Darłowo) wpisane
w prawe skrzydło nawiązujące do miejscowości
stacjonowania Bazy i ryba koloru złotego w dziobie
mewy.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej
przysługuje:
1) dowódcy Bazy, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym bazy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) staż służby wojskowej w Bazie — co najmniej
12 miesięcy,
b) nienaganny przebieg służby zawodowej
(w szczególności brak kar dyscyplinarnych),
c) co najmniej ocena „dobra” z ostatniego opiniowania rocznego,
d) brak kar sądowych;
3) żołnierzom zawodowym, na zasadzie wyjątku,
nie spełniającym kryteriów, o których mowa
w ppkt 2 lit. a-d, którzy wybitnie zasłużyli się dla
Bazy lub dokonali czynu bohaterskiego;
4) pracownikom wojska po przepracowaniu w Bazie co najmniej 24 miesięcy;

5) żołnierzom rezerwy, którzy mają nadany przydział mobilizacyjny do Bazy;
6) wyjątkowo — innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Bazy.
4. Nadawanie i pozbawianie prawa do odznaki
odbywa się na wniosek Komisji do spraw odznaki
pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.
5. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele
oficerów starszych (2 żołnierzy), oficerów młodszych
(1 żołnierz), podoficerów (1 żołnierz), szeregowych
zawodowych (1 żołnierz) i 1 pracownik wojska.
6. Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym
żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Bazy.
Dowódca Bazy zamieszcza uchwalony skład komisji
w rozkazie dziennym. Na pierwszym posiedzeniu
Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza
spośród swoich członków.
7. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej;
2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak;
3) przedkładanie wniosków o nadanie albo pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej dowódcy Bazy.
8. Wniosek o nadanie odznaki pamiątkowej
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 załączyć kartę wyróżnień
żołnierza.
9. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki
pamiątkowej odbywa się na posiedzeniu Komisji. Komisja przedstawia na wniosku swoją opinię. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność
co najmniej 2/3 jej składu. Protokół z posiedzenia
Komisji podpisuje cały skład osobowy biorący udział
w posiedzeniu. Przewodniczący przedstawia wniosek
do rozpatrzenia Dowódcy Bazy.
10. Dowódca Bazy powinien rozpatrzyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
11. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy
umyślnej lub z niskich pobudek.
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12. Ponadto prawa do odznaki pamiątkowej
w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni
żołnierze zawodowi ukarani dyscyplinarnie za szczególnie rażące przewinienie dyscyplinarne.
13. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki
pamiątkowej podejmuje dowódca Bazy z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji z podaniem przyczyn i ogłasza ją w rozkazie dziennym. Od decyzji
dowódcy przysługuje prawo wniesienia odwołania
na piśmie do Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja
Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
jest ostateczna.
14. Decyzja ta może być uchylona po ustaniu
przyczyn, które ją spowodowały (np. zatarcie ukarania).

17. Nadanie prawa do odznaki pamiątkowej
odnotowuje się w kronice. Wraz z odznaką wręcza się
legitymację.
18. Ewidencję nadanych odznak pamiątkowych
prowadzi Komisja.
19. Komisja raz w roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu kadry.
20. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
21. Odznakę pamiątkową nosi się na środku
lewej górnej kieszeni munduru wyjściowego (galowego). Szczegółowe zasady jej noszenia określają
przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby pozbawione prawa do
odznaki pamiątkowej nie noszą jej.

15. Odznakę pamiątkową nadaje dowódca Bazy
na wniosek Komisji z okazji:
1) świąt państwowych i wojskowych;
2) święta Bazy;
3) w związku z przeniesieniem służbowym lub
zwolnieniem do rezerwy żołnierza zawodowego
— zgodnie z przepisami ceremoniału wojskowego.

22. Odznakę pamiątkową albo jej miniaturkę
można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego
lewej klapie.

16. Odznakę pamiątkową wręcza dowódca Bazy
lub jego przedstawiciel na zbiórce stanu osobowego
Bazy.

24. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii
odznaki pamiątkowej Bazy nie obciążają budżetu
resortu obrony narodowej.

23. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być
umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach
Bazy, za zgodą Dowódcy Bazy.

