
Załączniki do rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 17 maja 2022 r. 
(poz. )

Załącznik nr 1 

WNIOSEK 

O MIANOWANIE NA ………………….1) 

Na podstawie ………..2) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 

poz. 655 i 974) wnoszę o mianowanie żołnierza: 

1. Posiadany stopień wojskowy, numer oraz data postanowienia lub decyzji

o mianowaniu …………………………………………………………………………………...

2. Imię (imiona) …………………… Nazwisko ………………………………………….

3. Imię ojca ………………………………………………………………………………..

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………..........

5. Numer PESEL ………………………………………………………………………….

6. Wykształcenie (należy podać dokładną nazwę szkoły oraz rok jej ukończenia,

posiadany tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy) …………………………...................... 

7. Informacje dodatkowe3) ……………………………………………………………......

1) Wskazać odpowiednio: pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień
oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski.

2) Wskazać podstawę prawną mianowania.
3) W przypadku wniosku o mianowanie na podstawie:

1) art. 140 ust. 1 i ust. 9 pkt 2 ustawy (dotyczy żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień oficerski
podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony) – należy wskazać również korpus osobowy i datę
egzaminu na oficera;

2) art. 140 ust. 1 i 6 ustawy – należy wskazać przyczynę (podstawę) niepodlegania obowiązkowi służby
wojskowej lub okres służby wojskowej i datę przeniesienia do rezerwy, a ponadto w przypadku wniosku
o mianowanie na podstawie art. 140 ust. 6:
a) pkt 1 – należy wskazać informacje o udziale w walkach o niepodległość państwa (okres i miejsce),
b) pkt 2 – należy wskazać zasługi z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej

Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pkt 3 – należy wskazać informacje o udziale w misjach i operacjach poza granicami państwa (okres

i miejsce),
d) pkt 4 – należy wskazać informacje o wykonywaniu prac lub zadań na rzecz obronności państwa,

w tym:
– pkt 4 lit. a – informacje o wykonywaniu w organizacjach pozarządowych działań o charakterze

obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego (należy podać
dokładny charakter działań),

– pkt 4 lit. b – informacje o wykonywaniu zadań związanych z obronnością państwa w ramach
zatrudnienia w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną
(miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko),

– pkt 4 lit. c – pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
e) pkt 5 – należy wskazać przydział mobilizacyjny oraz okresy odbytych ćwiczeń wojskowych,
f) pkt 6 – należy wskazać zawód, korpus osobowy / grupę osobową;
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Uzasadnienie wniosku4)  ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3) art. 140 ust. 1 i 15 ustawy – należy wskazać również nazwę/numer jednostki wojskowej (nazwę instytucji
cywilnej), w której żołnierz pełnił czynną służbę wojskową, datę śmierci oraz numer i datę orzeczenia
wojskowej komisji lekarskiej o związku śmierci żołnierza z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

4) art. 140 ust. 1 (dotyczy generałów i admirałów w służbie czynnej) albo art. 140 ust. 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy –
należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej / okres pełnienia służby wojskowej,
posiadane odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz rok ich otrzymania, nazwę zajmowanego stanowiska
służbowego, stopień etatowy, numer i datę decyzji o wyznaczeniu na to stanowisko;

5) art. 140 ust. 4 ustawy – należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej / okres
pełnienia służby wojskowej oraz odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz daty ich otrzymania.

4) W uzasadnieniu wniosku o mianowanie należy wskazać informacje uzasadniające mianowanie.
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