
 
Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. 

 
Poz. 67 

 
Departament Wychowania i Promocji Obronności 

 

DECYZJA Nr 47/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 lutego 2014 r. 
 

w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej  
Służby Metrologii Wojska Polskiego 

 
 

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 1 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 – ustala się, 
co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się odznakę okolicznościową, zwaną dalej „odznaką”, Służby 

Metrologii Wojska Polskiego.  
§ 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: 

Podsekretarz Stanu: M. Jankowski 
 



Załączniki do decyzji Nr 47/MON 
       Ministra Obrony Narodowej 
       z dnia 12.02.2014 r. (poz. 67) 
 
      

      
Załącznik Nr 1 

 
 

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ 
SŁUŻBY METROLOGII WOJSKA POLSKIEGO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
 

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ 
SŁUŻBY METROLOGII WOJSKA POLSKIEGO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

WOJSKOWE  
CENTRUM METROLOGII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGITYMACJA 
ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ 

 
 

 
 
 
 
 

Nr odznaki .................. 
 
 
 

Odznaka okolicznościowa Służby 
Metrologii Wojska Polskiego jest 

uhonorowaniem zasług, a także wyrazem 
uznania dla postawy posiadacza oraz 

jego więzi z metrologią Wojska 
Polskiego.  

Fakt otrzymania odznaki zobowiązuje 
wyróżnionego do ciągłego wyrażania  
i przestrzegania cnót obywatelskich  
i żołnierskich w służbie i poza nią. 

 
 

.................................................... 
(stopień, imię i nazwisko) 

 
..................................................................... 

 
 

nadaję 
 

ODZNAKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ  
SŁUŻBY METROLOGII 
WOJSKA POLSKIEGO 

 
Rozkaz dzienny nr ............ 
z dnia .................................  

 
 

                          DYREKTOR CENTRUM 
                                   ..................... 
   m.p. 
 

 
 

 



Załącznik Nr 3 
 

REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ 
SŁUŻBY METROLOGII WOJSKA POLSKIEGO 

 
1. Odznaka okolicznościowa Służby Metrologii Wojska Polskiego, zwana dalej 

„odznaką”, jest znakiem przynależności oraz świadectwem nienagannej, wzorowej 
służby i pracy w Wojskowym Centrum Metrologii i wojskowych ośrodkach 
metrologii. Odznakę nadaje się żołnierzom i pracownikom wojska oraz innym 
osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi oraz propagowanie metrologii 
Wojska Polskiego w środowisku cywilnym i wojskowym.  

 
2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego, którego ramiona pokryte są granatową 

emalią z oksydowanym obrzeżem. Na dolnym ramieniu widnieje stylizowana skala 
pomiarowa – symbol metrologii. W środku krzyża umieszczono wizerunek orła 
Ministerstwa Obrony narodowej trzymającego w szponach kolejne symbole 
metrologii - suwmiarkę i linijkę z podziałką.  

  
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje: 

 
1) Dyrektorowi Wojskowego Centrum Metrologii – Naczelnemu Metrologowi 

Wojska Polskiego oraz dyrektorom wojskowych ośrodków metrologii, z 
tytułu objęcia stanowiska służbowego; 

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu, co najmniej roku w Wojskowym 
Centrum Metrologii lub wojskowych ośrodkach metrologii; 

3) pracownikom wojska po przepracowaniu, co najmniej dwóch lat  
w Wojskowym Centrum Metrologii lub wojskowych ośrodkach metrologii; 

4) żołnierzom rezerwy, za znaczące zasługi dla metrologii Wojska Polskiego; 
5) wyjątkowo – innym osobom fizycznym i prawnym, szcególnie zasłużonym 

dla metrologii Wojska Polskiego. 
 

4. Odznakę nadaje Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii – Naczelny Metrolog 
Wojska Polskiego na wniosek Komisji Odznaki Okolicznościowej, zwanej dalej 
„Komisją”. 
 

5. W skład Komisji wchodzą: 
1) przewodniczący – zastępca Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii; 
2) członkowie:  

a) mężowie zaufania korpusu oficerow i podoficerów; 
b) przedstawiciel pracowników wojska. 

 
6. Komisja powoływana jest  rozkazem Dyrektora Wojskowego Centrum Metrologii  

– Naczelnego Metrologa WP, a jej skład jest uzupelniany w miarę potrzeb. 
7. Do zadań Komisji należy: 

1) przyjmowanie i opiniowanie wnosków o nadanie odznaki lub pozbawienie 
prawa do jej posiadania; 

2) przygotowanie odznak i legitymacji oraz prowadzenie ich ewidencji; 
3) opracowywanie punktow do rozkazu Dyrektora Wojskowego Centrum 

Metrologii – Naczelnego Metrologa WP, dotyczących nadania odznaki; 
4) rozpatrywanie ofert wykonawców odznaki oraz dbałośc o wykonanie ich 

zgodnie z ustalonym wzorem. 



 
8. Osobami upoważnionymi do występowania, z pisemnym wnioskiem o nadanie 

odznaki są: 
1) dyrektorzy wojskowych ośrodkow metrologii; 
2) szefowie wydziałów Wojskowego Centrum Metrologii. 

 
9. Odznakę wraz z legitymacją, wręcza się zgodnie z ceremoniałem wojskowym,  

z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych ważnych dla służby 
okolicznościach. 

10. Fakt nadania odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dyrektora Wojskowego 
Centrum Metrologii – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego oraz w kronice 
Wojskowego Centrum Metrologii. 
 

11. Posiadaczom odznaki nie przysługują z tego tytułu żadne prawa ani przywileje. 
 

12. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wyjściowego zgodnie  
z zasadami określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. 
W uzasadnionych przypadkach prawo do odznaki tracą osoby ukarane  
za przewinienia dyscyplinarne. 
 

14. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dyrektor Wojskowego 
Centrum Metrologii – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego, 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. 

15. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu 

obrony narodowej. 
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