
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Marka Martynowskiego, Bogdana Pęka, 

Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka 
na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 lipca 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Na 9. posiedzeniu Senatu dnia 12 kwietnia 2012 r. złożyłem do ministra spraw wewnętrznych 

oświadczenie, stawiając w nim pytania o to, czy generał dywizji Marian Janicki w momencie otrzymania 
nominacji na stanowisko szefa Biura Ochrony Rządu posiadał tytuł magistra, a jeżeli tak, to kiedy i na jakiej 
uczelni ten stopień uzyskał i jaki był tytuł jego pracy magisterskiej. Prosiłem również o informację o tym, czy 
generał dywizji Marian Janicki przeszedł kursy oficerskie. Jeżeli tak, to jakie, gdzie i kiedy. 

Dnia 21 czerwca dostałem w końcu odpowiedź – w załączniku – mimo iż zgodnie z art. 49 ust. 5 
Regulaminu Senatu RP odpowiedzi senatorom udziela się w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 
trzydzieści dni od dnia przekazania oświadczenia. 

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że generał Marian Janicki – szef BOR – nie posiada tytułu magistra. 
Żeby dowodzić BOR, a tym bardziej żeby zostać generałem, trzeba legitymować się co najmniej 
wykształceniem wyższym drugiego stopnia i posiadać zawodowy tytuł magistra – tak mówi rozporządzenie 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 września 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym 
stanowisku służbowym. W §4 tegoż rozporządzenia stwierdza się, że na stanowisko szefa komórki 
organizacyjnej lub na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od U-01 
do U-13, określonej zgodnie z odrębnymi przepisami, mianuje się funkcjonariusza, który posiada 
wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym. 

W dniu powołania na stanowisko szefa BOR Janicki miał ukończone tylko studia inżynierskie pierwszego 
stopnia, nierównorzędne ze studiami pięcioletnimi magisterskimi, nie posiadał również ukończonych kursów 
oficerskich.  

Stąd nasze pytania, po pierwsze, co zamierza Pan zrobić po informacji MSW o osiągnięciach 
edukacyjnych generała Janickiego, a po drugie, czy i jakie konsekwencje służbowe zamierza Pan wyciągnąć 
wobec szefa BOR oraz osób, które wprowadziły Pana w błąd, udowadniając, że mianowanie na szefa BOR 
było „zgodne z przepisami pragmatyki służbowej”. 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 




