
Szanowny Panie Redaktorze,

Informuję,  że  Komendant  Główny  Żandarmerii  Wojskowej,  jako  organ  drugiej  instancji  w
postępowaniu  administracyjnym,  rozpoznawał  odwołanie  szer.  Wioletty  Wnęk  od  decyzji
Komendanta  Oddziału  Żandarmerii  Wojskowej  w  Krakowie  o  odmowie  zawarcia  kolejnego
kontraktu.  Komendant  Główny  Żandarmerii  Wojskowej  swoją  decyzją  wydaną  w  trybie
administracyjnym uchylił  decyzję Komendanta Oddziału Żandarmerii  Wojskowej  w Krakowie i
umorzył  postępowanie  jedynie  w  zakresie  określenia  w  decyzji  daty  zwolnienia  z  zawodowej
służby  wojskowej  –  data  ta  wynika  wprost  z  przepisu  ustawy o  służbie  wojskowej  żołnierzy
zawodowych i nie powinna być wskazywana w sentencji decyzji administracyjnej. W ten sposób
naprawił błąd formalnoprawny w decyzji Komendanta Oddziału ŻW w Krakowie, nie zmieniając
rozstrzygnięcia  co  do  istoty sprawy i  nie  ingerując  w jego decyzję  w przedmiocie  zawarcia  z
zainteresowaną kolejnego kontraktu.

Szer. Wioletta Wnęk skorzystała z przysługującego jej prawa i wniosła skargę do Wojewódzkiego
Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  zarzucając  decyzji  Komendanta  Głównego  Żandarmerii
Wojskowej  naruszenie  przepisów  postępowania  administracyjnego  oraz  przepisów  prawa
materialnego,  tj.  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  ustawy  o  wdrożeniu  niektórych
przepisów Unii  Europejskiej  w zakresie  równego traktowania.  Aktualnie  sprawa znajduje się w
WSA i oczekuje na rozstrzygnięcie przez Sąd.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej respektuje prawo Komendanta Oddziału Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie do podejmowania suwerennych decyzji, do któych jest uprawniony z mocy
obowiązujących  przepisów  prawa  i  nie  ingeruje  w  te  decyzje.  W  przeciwnym  przypadku
skutkowałoby  to  naruszeniem  fundamentalnej  zasady  dwuinstancyjności  postępowania
administracyjnego  określonej  w  art.  15  Kodeksu  postępowania  administracyjnego.  Komendant
Główny Żandarmerii Wojskowej, będący organem drugoinstancyjnym, nie może zatem ingerować
ani w przebieg postąpowania, ani w rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Natomiast zgodnie z
art.  14  ust.  1  ustawy  o  służbie  wojskowej  żołnierzy  zawodowych,  właściwym  do  zawierania
kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na
stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową. W stosunku do
żołnierza  w  stopniu  szeregowego  jest  nim  dowódca  jednostki  zajmujący  stanowisko  służbowe
zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (art. 44 ust. 1 pkt 4 cyt. Ustawy)
– w  omawianym  przypadku  pozostaje  w  kompetencji  Komendanta  Oddziału  Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie.

Komendant  Oddziału  Żandarmerii  Wojskowej  w  Krakowie,  jak  każdy  kierownik  jednostki
organizacyjnej, jest zobowiązany do przestrzegania prawa, w tym w zakresie udzielania informacji
publicznej. Zgodnie z pkt. 18 Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 108/MON z dnia 7 kwietnia
2009  roku  w sprawie  zasad  realizacji  polityki  informacyjnej  w  resorcie  obrony narodowej,  w
przypadku  zainteresowania  mediów  żołnierze  oraz  pracownicy  resortu  mają  prawo  udzielania
odpowiedzi przedstawicielom mediów za zgodą dowódcy.

Zgodnie z "Regulaminem ogólnym Sił Zbrojnych RP" żołnierzy do pełnienia służb wewnętrznych
wyznacza  się  w  rozkazie  dziennym  dowódcy  jednostki  nie  później  niż  z  dwudniowym
wyprzedzeniem.  Regulamin  nie  określa  natomiast  w  jakim  terminie  winni  zostać  wyznaczeni
żołnierze do służby patrolowej i konwojowej. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych, prawo
do  zmiany  żołnierzy  wyznaczonych  do  służby  wewnętrznej,  którzy  utracili  zdolność  do  jej
pełnienia, zgodnie z ww. Regulaminem, posiada oficer dyżurny jednostki wojskowej. 

Wyznaczenia  żołnierzy  do  realizacji  zadań  w  dniu  poprzedzającym  zdarzają  się  wyjątkowo,
wyłącznie w razie zaistnienia konieczności realizacji zadania, którego wcześniej nie można było



przewidzieć. 

W zakresie pytania dotyczącego nadgodzin w służbie odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie
po opracowaniu stosownych danych.

Z poważaniem,

p.o. Rzecznika Prasowego KGŻW
ppłk Marcin Wiącek
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