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w nawiązaniu do korespondencji (WZF.7043.50.2021.TO z dnia 18 maja 2021 r., 

oraz z dnia 24 sierpnia 2021 r.), dotyczącej rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

w sprawie naboru do Żandarmerii Wojskowej, uprzejmie informuję, co następuje.

Doceniając wagę zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wystąpieniu 

z dnia 18 maja br., wątpliwości wobec przepisów regulujących zasady naboru 

do Żandarmerii Wojskowej, przedmiotowa kwestia poddana została analizie oraz dyskusji, 

w której jako kluczowe przyjęto stanowisko samej Żandarmerii Wojskowej (ŻW).

W myśl art. 8a ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej 

i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 - dalej jako „ustawa”) 

Minister Obrony Narodowej otrzymał umocowanie, aby w drodze rozporządzenia, określić 

sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej 

oraz wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania 

kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób posiadających predyspozycje i warunki 

do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.

Minister Obrony Narodowej uregulował zagadnienia delegowane mu w ustawie 

- wydał rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1605 - dalej jako 

„rozporządzenie”), co istotne, uwzględniając wytyczne do wydania aktu wykonawczego, 

zawarte we wskazanej delegacji in fine (art. 8a ust. 14 ustawy), tj. konieczność 

zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób 
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posiadających predyspozycje i warunki do pełnienia służby albo pracy w ŻW. 

Zdaniem opiniujących, § 3 wiadomego rozporządzenia wskazuje etapy postępowania 

kwalifikacyjnego, mieszcząc się w zakresie określenia trybu prowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego. Tym samym, z przywołanego w wystąpieniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich § 3 rozporządzenia nie sposób wywieść, że zasady naboru 

do Żandarmerii Wojskowej zostały częściowo uregulowane w ustawie, a częściowo 

w rozporządzeniu, które określa jedynie sposób i tryb prowadzenia kwalifikacji.

Również w tym samym obszarze delegacyjnym, mieści się przewidziana 

w rozporządzeniu możliwość przerwania postępowania kwalifikacyjnego, która następuje 

tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dalsze prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 

nie rokuje możliwości jego zakończenia stwierdzeniem, że kandydat posiada 

predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w ŻW.

Znamienne jest, że przerwanie postępowania kwalifikacyjnego do ŻW w stosunku 

do konkretnej osoby nie zamyka jej możliwości ubiegania się o przyjęcie w kolejnych 

kwalifikacjach - bez limitu czasowego.

Reasumując należy stwierdzić, że czynność przerwania postępowania 

kwalifikacyjnego (ze swej istoty odmienna od zakończenia tego postępowania) 

jest elementem trybu przeprowadzania postępowania, wprowadzonym w celu wykonania 

wytycznej ustawowej do wydania aktu wykonawczego w postaci konieczności 

zapewnienia sprawnego przebiegu tego postępowania. Skoro bowiem - co wynika również 

z wytycznych - dalsze prowadzenie postępowania w stosunku do kandydata nie może 

doprowadzić do potwierdzenia jego predyspozycji lub spełnienia wymagań w tym 

konkretnym postępowaniu, to dalsze jego prowadzenie byłoby niecelowe.
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