MINISTER OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 212/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego
Na podstawie § 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. Nr 94, poz. 426), w celu
kultywowania tradycji oręża polskiego i zachowania w pamięci przyszłych pokoleń dorobku
współczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:
1.

W kronice jednostki wojskowej, zwanej dalej "kroniką", dokumentuje się w formie księgi, wszystkie
najistotniejsze informacje o jednostce wojskowej oraz najważniejsze wydarzenia z jej historii.

2.

W Kronice Wojska Polskiego, zwanej dalej "Kroniką WP", dokumentuje się w formie drukowanego
rocznika, najważniejsze wydarzenia zachodzące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Ilekroć w niniejszej decyzji jest mowa o jednostce wojskowej należy przez to rozumieć jednostkę
wojskową, o której mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445), instytucje
wojskowe oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej i komórki
organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.

4.

Decyzję o założeniu i prowadzeniu kroniki podejmuje dowódca (dyrektor, szef, komendant) jednostki
wojskowej, zwany dalej "dowódcą jednostki wojskowej".

5.

Kronikę prowadzi zespół kronikarski powołany rozkazem (decyzją) dowódcy jednostki wojskowej.

6.

Kronikę przechowuje się w sali tradycji jednostki wojskowej, a w przypadku jej braku w innym
pomieszczeniu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.

6a. Kroniki archiwalne mogą być przechowywane w innym miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki
wojskowej.
7.

W przypadku rozformowania jednostki wojskowej kronikę przekazuje się do właściwego archiwum
wyodrębnionego.

8.

Nakłady finansowe związane z prowadzeniem kroniki pokrywają właściwe wojskowe jednostki
budżetowe.

9.

Za zbieranie, redagowanie i wydawanie Kroniki WP odpowiedzialny jest dyrektor Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

10. Dowódcy jednostek wojskowych corocznie w terminie do końca każdego kwartału, przesyłają do
dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej informacje o najistotniejszych wydarzeniach
dotyczących działalności jednostki wojskowej w danym okresie.
11. W przypadku konieczności uzupełnienia, bądź rozszerzenia otrzymanych informacji dyrektor
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej może zwrócić się do dowódcy jednostki wojskowej o
dodatkowe dane.

12. Nakłady finansowe związane z przygotowaniem Kroniki WP pokrywa Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej w ramach posiadanego budżetu.
13. Przepisy decyzji nie naruszają praw autorskich opracowanych informacji przekazanych do Kroniki
WP.
14. Szczegółowe zasady prowadzenia kronik i przygotowywania informacji do Kroniki WP określa
"Poradnik metodyczny dla prowadzących kroniki jednostek wojskowych oraz Kronikę Wojska
Polskiego", opracowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
15. (uchylony).
16. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Tekst jednolity zawierający zmiany ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 9 poz.102 oraz z 2013 r.
poz. 318

