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W nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika Nr WZF.7043.61.20I9.TO, 

skierowanego do Ministra Obrony Narodowej, dotyczącego mianowania na pierwszy stopień 

oficerski bsm. pchor. ' , bsm. pchor.

oraz bsmt. pchor. , uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji:

Przede wszystkim pragnę poinformować, że w związku ze skomplikowaną sytuacją 

dotyczącą mianowania ww. podchorążych na pierwszy stopień oficerski, niejednokrotnie 

sprawa ta była przedmiotem monitowania i oceny merytorycznej osób funkcyjnych resortu.

Minister Obrony Narodowej składając do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wnioski o mianowanie na pierwszy stopień oficerski kieruje się najwyższym dobrem 

Sił Zbrojnych. Pełnienie służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych wymaga 

zdyscyplinowania, dyspozycyjności, lojalności i poświęcenia. Z pełnieniem tej służby wiążą 

się niespotykane w środowisku cywilnym ograniczenia i wyrzeczenia. Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie suwerenności państwa, niepodzielności jego 

terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Z tego względu 

członkowie Sił Zbrojnych mogą podlegać większym ograniczeniom, niż pozostałe grupy 

społeczeństwa. Sytuacja żołnierzy zawodowych, a tym bardziej oficerów nie może być 

porównywana z sytuacją „każdego obywatela”, a tylko z kategoriami podmiotów, których 

funkcje w państwie oraz sposób wyznaczania na stanowiska służbowe wykazują cechy 

zbliżone do żołnierzy zawodowych (np. funkcjonariusze innych służb mundurowych).



Trzeba mieć na względzie, że w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych w interesie 

społecznym, tożsamym z potrzebami armii, leży, aby stałe etaty w Wojsku Polskim były 

obsadzane żołnierzami zawodowymi, którzy nie tylko spełniają wymagania formalne do ich 

objęcia, ale też dają gwarancję długoterminowego wykonywania powierzonych im zadań 

w sposób najbardziej profesjonalny.

Mając powyższe na względzie, szczególną uwagę a zarazem ostrożność, zarówno przy 

powołaniu do zawodowej służby wojskowej, jak i przy mianowaniu na pierwszy stopień 

oficerski zwraca się na nieposzlakowaną opinię, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 

z późn. zm.).

W związku z powyższym dalsze czynności W' przedmiocie mianowania 

bsm. pchor. i bsm. pchor. na pierwszy

stopień oficerski z uwagi na przedstawione wymienionym podchorążym zarzuty 

prokuratorskie oraz wniesione akty oskarżenia, mogą zostać podjęte po wpłynięciu do resortu 

obrony narodowej odpisu prawomocnego wyroku w sprawie toczącej się przeciwko 

ww. podchorążym.

Odnosząc się natomiast do sytuacji bsmt. pchor. , wskazać należy,

że w związku z uprawomocnieniem się wobec ww. podchorąży wyroku Wojskowego Sądu 

Garnizonowego w Gdyni z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt Sg. 13/18, w czerwcu 

2020 r. upłynie orzeczoin wobec ww. okres próby, w związku z czym niezwłocznie po jego 

upływie stosowny wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski zostanie skierowany 

do Prezydenta RP.


