MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 381/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i
Sławy Oręża Polskiego

Na podstawie § 2 pkt 4 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 § 1
ust. 1 i § 12 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie
odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), ustala się co następuje:
1. Wprowadza się Odznakę Honorową Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, zwaną
dalej "odznaką", według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji.
2. Wprowadza się Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, zwany
dalej "medalem", według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki i medalu, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Zatwierdza się wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4a. Zatwierdza się wzór wniosku o nadanie odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ / - /

Tekst jednolity zawierający zmiany ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 11 poz. 120, z 2012
r.poz. 379, z 2013 r. poz. 365 oraz z 2014 r. poz. 133

Załącznik Nr 1

Wzór Odznaki Honorowej Kustosza
Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego wraz z opisem

Skala 1:1

Skala 2:1

Odznakę stanowi jednostronna okrągła tarcza o średnicy 20 milimetrów w kolorze srebrnymoksydonowym. Na środku tarczy umieszczona jest głowa mężczyzny w szyszaku husarskim zwrócona w
prawą stronę. Poniżej głowy mężczyzny umieszczony skrót nazwy Ministerstwa Obrony Narodowej –
„MON”. Wokół tarczy znajduje się napis: „KUSTOSZ TRADYCJI, CHWAŁY I SŁAWY ORĘŻA
POLSKIEGO”.

Załącznik Nr 2

Wzór Medalu Pamiątkowego Kustosza
Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego wraz z opisem
Awers
Skala 1:1

Skala 2:1

Rewers
Skala 1:1

Skala 2:1

Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego stanowi okrągła tarcza o
średnicy 70 milimetrów w kolorze srebrnym-oksydonowym. Na awersie: popiersie mężczyzny w zbroi i
szyszaku husarskim zwróconego w prawą stronę, w prawej dłoni trzymającego buzdygan; w tle widać
fragment kopii husarskiej z proporcem; w dolnej części medalu wokół tarczy umieszczony napis:
„KUSTOSZ TRADYCJI, CHWAŁY I SŁAWY ORĘŻA POLSKIEGO”; poniżej popiersia znajduje się puste
miejsce, w którym umieszczane będzie nazwisko osoby lub nazwa instytucji uhonorowanej medalem. Na
rewersie: w środkowej części tarczy znajduje się orzeł wojskowy w koronie umieszczony na prostokącie;
w tle znajduje się fragment szachownicy wojskowej, fragment fortu, sztandar wojskowy, współczesne i
historyczne elementy uzbrojenia, umundurowania oraz wyposażenia wojskowego. Medal jest zawieszony
na biało-czerwonej wstążce o szerokości 37 mm.

Załącznik Nr 3

Regulamin
Nadawania Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża
Polskiego
1.

2.

Celem wprowadzenia odznaki i medalu jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za:
1)

działalność związaną z procesem upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża
polskiego;

2)

popularyzowanie tradycji orężnych Wojska Polskiego, jego funkcji wychowawczych i
patriotycznych;

3)

współpracę z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami resortu obrony narodowej w dziedzinie
upowszechniania historii i tradycji oręża polskiego;

4)

inicjowanie działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i
wojskowych oraz w środkach masowego przekazu, w kraju i za granicą;

5)

organizowanie uroczystości patriotyczno-wojskowych w Polsce i na świecie;

6)

opracowanie wydawnictw związanych z historią Wojska Polskiego;

7)

działalność związaną z ochroną zabytków o charakterze militarnym, miejsc pamięci, symboli
narodowych i wojskowych oraz popularyzację dzieł sztuki plastycznej, filmowej, muzycznej i
teatralnej o tematyce wojskowej;

8)

działalność związaną z gromadzeniem i eksponowaniem znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz materiałów związanych z historią polskiego oręża w instytucjach cywilnych.

Z wnioskiem w sprawie nadania odznaki i medalu mogą występować do Ministra Obrony Narodowej
za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do
spraw tradycji orężnych:
1)

dowódcy (komendanci, szefowie, dyrektorzy) jednostek i instytucji wojskowych, z zachowaniem
drogi służbowej;

2)

szefowie i dyrektorzy instytucji cywilnych.

3.

Decyzję o nadaniu odznaki lub medalu podejmuje Minister Obrony Narodowej w oparciu o wniosek i
rekomendacje Komisji do Spraw Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji,
Chwały i Sławy Oręża Polskiego, zwanej dalej "Komisją".

4.

W skład komisji wchodzą:
1)

przewodniczący: przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej
właściwej do spraw tradycji orężnych;

2)

zastępca przewodniczącego: przedstawiciel Centralnego Archiwum Wojskowego;

3)

zastępca przewodniczącego: przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony
Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych;

4)

sekretarz: przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do
spraw tradycji orężnych;

5)

członkowie:
a)

przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b)

przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele
reprezentujący odpowiednio Inspektoraty: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki
Wojennej, Wojsk Specjalnych i Rodzajów Wojsk,

c)

przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

d)

przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa,

e)

przedstawiciel Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

f)

(uchylony),

g)

przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

h)

przedstawiciel Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego,

i)

przedstawiciel Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,

j)

przedstawiciel Muzeum Wojska Polskiego.

5.

Komisja działa przy komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw
tradycji orężnych, która wykonuje zadania jej sekretariatu i prowadzi wykaz nadanych odznak i
medali.

6.

Posiedzenie Komisji odbywa się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

7.

Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli bierze w nim udział ponad 50% jej członków.

8.

Kadencja członka Komisji trwa do czasu cofnięcia upoważnienia przez dowódcę (komendanta, szefa,
dyrektora) jednostek i instytucji wojskowych, o których mowa w pkt 4.

9.

Członkowie Komisji za udział w jej posiedzeniach nie otrzymują honorariów.

10. Przebieg posiedzenia Komisji dokumentuje sekretarz Komisji.
11. Decyzję w sprawie rekomendacji dotyczącej przyznania kandydatowi odznaki i medalu Komisja
podejmuje w formie głosowania jawnego większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
12. Wniosek o przyznanie kandydatowi Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji,
Chwały i Sławy Oręża Polskiego jest rozpatrywany przez Komisję tylko raz.
13. Wnioski, które decyzją Komisji nie zostaną zarekomendowane Ministrowi Obrony Narodowej są
zwracane wnioskodawcy.
14. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.
15. Wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej otrzymują odznakę i medal wraz z legitymacją
potwierdzającą ich nadanie.
16. Medale mają numerację i wygrawerowane dane osoby lub instytucji wyróżnionej.
17. Posiadaczom odznaki i medalu nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.
18. Odznakę nosi się na mundurze wojskowym zgodnie z przepisami obowiązującymi żołnierzy Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub w lewej klapie marynarki ubioru cywilnego.
19. Odznakę i medal wręcza Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego upoważniona.

Załącznik Nr 4

Wzór legitymacji Odznaki Honorowej Kustosza
Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

Legitymacja
Odznaki
Honorowej

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

ma prawo noszenia

LEGITYMACJA

Odznaki Honorowej
Kustosz Tradycji, Chwały

Nr …………….

i Sławy Oręża Polskiego
Decyzja nr …………...…. z dnia
……..…..…..
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

m.p.

………………

Załącznik Nr 5
Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i
Sławy Oręża Polskiego

Nazwisko, imię i stopień kandydata

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

Miejsce służby/pracy

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

Uzasadnienie wniosku

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

Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego

(pieczęć)

.........................
(miejscowość i data)

.....................................
(podpis dowódcy, komendanta, szefa, dyrektora)

