


Czasy Nowożytne, tom XVI/2004
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

A n n a  T a rn o w sk a  
(Toruń)

K o rp u s o ficer sk i II R P  
w  św ie tle  w y b ra n y ch  reg u la c ji p ra w n y ch

1. Uwagi wstępne

Przyszła armia polska Drugiej Rzeczypospolitej ukształtowała się 
pod wpływem dramatycznych wydarzeń I wojny światowej. Do 1918 r. 
Polacy, podlegli władzom państw zaborczych, spełniali obowiązek służ
by wojskowej na podstawie różnych procedur i różne też stały przed 
nimi szanse na karierę i wyższy stopień wojskowy.

Stosunkowo dobre perspektywy gwarantowała armia carska -  dys
ponujemy danymi z 1903 r., zgodnie z którymi w tym momencie peł
niło w niej służbę 549 kapitanów, 160 pułkowników oraz 55 generałów 
polskiego pochodzenia1. W przypadku armii austro-węgierskiej oraz 
niemieckiej brak tak dokładnych informacji. Niemniej nasuwa się wnio
sek, że możliwości awansu przedstawiały się dużo korzystniej w armii 
Habsburgów, być może były nawet porównywalne z armią carską . Pra
wo zaś państwa pruskiego, a następnie Rzeszy Niemieckiej, utrudniało 
sprawowanie jakichkolwiek urzędów państwowych osobom narodo
wości polskiej3. Sytuacja ta dotyczyła także kariery wojskowej w stop
niu oficerskim. Dodatkowym czynnikiem było społeczne potępienie dob

1 Por. P. Stawecki, Rodowód i struktura społeczna korpusu oficerskiego Drugiej 
Rzeczypospolitej, [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 1981, t. 23, 
s. 231.
2 Por. M. Romeyko, Przed i p o  maju, 1.1, Warszawa 1976, s. 66-75.
3 Por. K. Dembski, Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia 
prawnoustrojowe, Poznań 1972, s. 14-17.
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rowolnej służby wojskowej w armii niemieckiego Kaisera4. Znane są więc 
nieliczne tylko przykłady awansu wojskowego, przede wszystkim gene
rała broni Kazimierza Raszewskiego, podpułkownika piechoty Kazimie
rza Grudzielskiego, a zwłaszcza kontradmirała Józefa Unruga, choć w 
przypadku tego ostatniego niebagatelną rolę odegrała tradycja rodzinna
-  ojciec Józefa był generałem armii pruskiej5. Tę sytuację zmieniła do
piero konieczność wojenna, która złagodziła pruską politykę personalną.

Stan przyszłej armii polskiej u progu niepodległości dobrze oddaje 
jedna z ówczesnych opinii: „w Polsce fakt 3-ch zaborów daje państwu 
oficerów z różnych szkół, z istoty rzeczy opartych na różnych metodach
i zasadach, przystosowanych do obrony innego terytorjum, zaopatrzo
nych w innych wodzów, inną strategię, taktykę i środki walki. A prze
cież nie tylko trzy zaborcze wojska dają Polsce oficera. W skład jej 
korpusu oficerskiego wchodzą legioniści, oficerowie formacyj ochotni
czych, oficerowie francuscy, amerykańscy -  o bardzo nieraz różnych 
pojęciach o obowiązkach i prawach zawodu oficerskiego”6. Szacuje się, 
że w okresie do 1920 r. armia polska mogła liczyć w przybliżeniu 
nawet 45000 oficerów, z czego ok. 2500 wywodziło się z dawnych 
legionów, „polnische Wehrmacht” i POW, ok. 25000 stanowiło „grupę 
rosyjską”, 12000 -  „grupę austriacką”, 1000 -  „grupę niemiecką”, a ok. 
1500 -  1750 oficerów pochodziło z armii gen. Hallera, w której byli też 
Francuzi7.

4 Społeczeństwo polskie było p rzed  wojną przejęte wstrętem do wojskowości, wyraźny 
był w niem zanik wszelkich zalet wojskowych. Nic dziwnego -  służba dla Polaka w 
armjach zaborców, używających armii dla gnębienia jeg o  Ojczyzny, musiała być 
wstrętna i upokarzająca -  napisał współcześnie T. Hołówko, Oficer polski, War- 
szawa-Poznań—Lódź-Toruń-Lwów, b.d.w., s. 14.
5 Por. W. Rezmer, Polacy w korpusie oficerskim armii niemieckiej w I Wojnie Świa
towej, [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach p o d  panowaniem pruskim w okresie I 
Wojny Światowej (1914-1918), Toruń 1996, s. 140-145; Z. Mierzwiński, Genera
łowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990, s. 333-339; T. Kryska-Karski, S. Żura- 
kowski, Generałowie Polski niepodległej, Londyn 1976, s. 43.
6 B. Malinowski, Zespolenie naszego korpusu oficerskiego, [w:] Bellona, Miesięcz
nik Wojskowy, R. 5, t. VII, z. 3, Warszawa 1922, s. 227.
7 Za: M. Romeyko, op. cit., t. I, s. 93-94. Inne szacunki, sięgające liczby ok. 30 000 
oficerów, przedstawia Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. W. 
Chmielewski i in., Warszawa 1999, s. 265.

150



2. Pierwsze akty prawne. Ustawodawstwo wojskowe z lat 1919-1924

W procesie odzyskiwania niepodległości z oczywistej koniecz
ności praktyka wyprzedziła wszelkie unormowania prawne dotyczące 
wojska. Pierwsze akty niejako potwierdzały istniejące status quo%. Nie 
można też mówić o uniwersalnym charakterze tych regulacji prawnych, 
jako że obejmowały one swym zakresem obowiązywania poszczególne 
ziemie, te, gdzie realne stawało się prawo do samostanowienia. Dla ilus
tracji wspomnieć tu można o prawodawstwie warszawskiej Rady Re
gencyjnej i Rady Stanu z 1918 r.9 oraz poznańskiego Komisariatu Naczel
nej Rady Ludowej.

Wybory z 26 stycznia 1919 r. do Sejmu Ustawodawczego, pomyś
lanego jako Konstytuanta, wyłoniły suwerenną reprezentację narodu. Sejm 
szybko podjął pracę i uchwalił tzw. Małą Konstytucję10, która powie
rzyła Naczelnikowi Państwa w osobie Józefa Piłsudskiego funkcję naj
wyższego wykonawcy uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojsko
wych (art. II ust. 2).

Sejm Ustawodawczy już w pierwszym roku swej działalności ode
grał znaczną rolę w kształtowaniu sytuacji prawnej Wojska Polskiego, 
w tym korpusu oficerskiego. Jedną z pierwszych kluczowych inicjatyw 
był wniosek posła Skarbka, uchwalony w postaci ustawy 7 marca 1919 r.11 
Usankcjonowała ona zasadę powszechnej służby wojskowej, wprowa
dzonej Tymczasową Ustawą autorstwa gen. Tadeusza Rozwadowskie-

• 19go, przyjętą przez Radę Regencyjną jeszcze w 1918 r. Za uchylenie

8 „Korpus oficerski tworzył się w przeważającej części samorzutnie i o ścisłej kont
roli w przyjmowaniu nie mogło być mowy wobec wstępowania wprost do oddziałów 
frontowych”, za: K. Mazanek, Sejm Ustawodawczy wobec zagadnień wojskowych, 
[w:] Bellona, Miesięcznik W ojskowy,R. 6, t. IX, z. 1-3, Warszawa 1923, s. 11.

Por. P. Stawecki, Struktury naczelnych władz wojskowych na przełomie lat 1918-1919, 
[w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. A. Ajnenkiel, War
szawa 1999, s. 17-29; przykładowe dekrety: z 19 września 1918 r. o powołaniu Szefa 
Sztabu Wojsk polskich (Dz. P. P. P. Nr 13, poz. 29), z 26 października 1918 r. o 
utworzeniu Ministerstw... Spraw Wojskowych (Dz. P. P. P. nr 14, poz. 30), z 4 lis
topada 1918 r. w spr. powołania oficerów i ochotników (Dz. P. P. P. Nr 15, poz. 34).
10 Uchwala Sejmu z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego 
sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. P. P. P. Nr 19, poz. 226).
11 Ustawa z  7 marca 1919 r. w przedmiocie poboru roczników 1896, 1897, 1899, 
1900 i 1901 do służby wojskowej (Dz. P. P. P. Nr 22, poz. 234).
12 Dz. P. P. P. Nr 13, poz. 28.
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się od obowiązku służby wojskowej groziła kara więzienia do roku13. 
Pewne zwolnienia przewidywała ustawa z 11 lipca 1919 r. (dotyczyły 
głównie ministrów, kierowników ministerstw i innych naczelnych urzę
dów centralnych14. Innym kierunkiem działalności ustawodawczej Sejmu 
w zakresie administracji wojskowej było zapewnienie ekonomicznych 
warunków dla funkcjonowania armii oraz rodzin żołnierzy15, a także 
wprowadzenie surowej karalności wojskowych za przestępstwa -  dziś 
powiedzielibyśmy -  gospodarcze16. Sejm zajął się ponadto edukacją 
żołnierzy, wprowadzając program tzw. „uniwersytetów żołnierskich”, 
co nastąpiło na podstawie ustawy o przymusowym nauczaniu w wojsku 
polskiem z 21 lipca 1919 r.17

13 Dekret Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o odpowiedzialności za uchylenie się 
od służby wojskowej (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 168). W 1920 r. uchwalono nową 
ustawę w przedmiocie kar za pogwałcenie przepisów dotyczących powszechnego 
obowiązku służby wojskowej, (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 108). Ustawy te obowiązy
wały zasadniczo na terytorium byłego zaboru rosyjskiego, gdyż na pozostałych tere
nach utrzymano w  mocy przepisy austriackie i pruskie.

Ustawa normująca stosunki służbowe funkcjonariuszów państwowych podczas 
pełnienia służby wojskowej, Dz. P. P. P. Nr 59, poz. 357; wraz z rozporządzeniem  
Rady Ministrów z  20 października 1919 r. celem wykonania ustawy...( Dz. U. R. P. 
Nr 87, poz. 474).
15 Ustawa z 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz. P. P. 
P. Nr 31, poz. 262) wraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra 
Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy... (Dz. U. 
R. P. Nr. 91, poz. 493); ustawa z 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach 
wojennych oraz z tego samego dnia ustawa o utworzeniu Głównego Urzędu Zaopatry
wania Armii (Dz. P. P. P. Nr 32, poz. 264 i 265); ustawa z 27 maja 1919 r. o tymcza- 
sowem zaopatrzeniu wdów i sierot po  wojskowych Wojska Polskiego (Dz. P. P. P. Nr 
43, poz. 308); ustawa z 12 czerwca 1919 r. o tymczasowym dodatku do poborów  
oficerów i żołnierzy i o dodatkach dla ich rodzin (Dz. P. P. P. Nr 47, poz. 322); ustawa 
z 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 r. (Dz. P. P. P. 
Nr. 65, poz. 397); ustawa z 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska 
Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 18).
16 Kontrowersyjna ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o odpowiedzialności osób wojskowych 
za przestępstwa z  chęci zysku (Dz. P. P. P. Nr 64, poz. 386), wraz ze zmianami wyni
kającymi z ustawy z  17 grudnia 1920 r. w sprawie zmiany ustawy... (Dz. U. R. P. Nr 
2, poz 4).
17 Dz. P. P. P. Nr 63, poz. 373. Por. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospoli
tej..., s. 476.
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Dla korpusu oficerskiego aktem wielkiej wagi była ustawa o spisie 
oficerów, uchwalona 17 czerwca 1919 r.18 Wprowadziła ona obowiązek 
zgłoszenia się na zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych wszystkich 
obywateli narodowości polskiej, posiadających stopień oficerski, nieza
leżnie od tego, w jakiej armii lub w jakiej polskiej formacji wojskowej 
stopnie te uzyskali. Obowiązek objął także oficerów „rezerwowych, 
względnie zapasowych, postawionych w stan spoczynku lub w stan 
rozporządzalności”, a także tych, którzy „poprzednio nie zostali do 
wojska polskiego przyjęci dla braku ogólnego cenzusu wykształcenia” 
(art. 2 i 3).

Kwestie starszeństwa i nadawania stopni oficerskich unormowano
2 sierpnia 1919 r.19 tzw. „ustawą weryfikacyjną”. Akt ten podzielił ofi
cerów na oficerów zawodowych i rezerwowych, sprecyzował grupy, w 
oparciu o które odbyć się miała przyszła weryfikacja stopnia oficerskie
go (art. 4) i powołał w tym celu specjalne komisje. Za podstawę do 
obliczenia lat służby przyjęto pierwszy stopień oficerski, udowodniony 
dokumentami, przy czym zastosowano skomplikowany przelicznik okre
sów czynnego udziału w bitwach i służby frontowej (art. 7 -  8). W prak
tyce wobec oficerów, którzy odpowiednich dokumentów nie posiadali, 
wymagano zaświadczenia podpisanego przez dwóch wyższych oficerów, 
znających ich z okresu służby. Dodatkowe problemy wynikały z od
mienności hierarchii oficerskiej w tradycji armii polskiej i carskiej, 
gdzie nie było stopnia majora, a w gwardii -  podpułkownika (kapitanów 
awansowano od razu do pełnego stopnia pułkownika, dowódcy batalio
nu). Ustawa weryfikacyjna nadała przewodniczącym komisji weryfikacyj
nych legionowej i rosyjskiej pewne uprawnienia o charakterze dyskrec
jonalnym -  prawo do zwiększenia wysługi lat w oparciu o uznanie zasług 
„w krzewieniu polskości”20. Wskazano także maksymalne granice wie
ku dla każdego stopnia (art. 10).' „Weryfikacja to choroba, którą przejść 
musi korpus oficerski, a naszem zadaniem jest baczyć, by przebieg tej 
choroby nie był niebezpiecznym”, miał się wyrazić o tym rzeczywiście 
bolesnym i pełnym zadrażnień procesie na forum sejmowej Komisji

18 Dz. P. P. P. Nr 50, poz. 325; spis podoficerów przeprowadzono na podstawie usta
wy z 27 listopada 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 499).
19 Ustawa o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w wojsku polskiem  
(Dz. P. P. P. Nr 65 poz. 399).
20 Por. M. Romeyko, op. cit., t. II, s. 282-286.
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Wojskowej ówczesny Minister Spraw Wojskowych, gen. Kazimierz
91Sosnkowski .

W rezultacie weryfikacji w armii pozostało 18 172 oficerów: 4 ge
nerałów broni, 26 generałów dywizji, 113 generałów brygady, 436 puł
kowników, 747 podpułkowników, 1562 majorów, 4814 kapitanów,
10470 poruczników; przy czym największa grupa wywodziła się z armii

22austro-węgierskiej (35,4%), najmniejsza -  z niemieckiej (7,9%) . To 
właśnie grupa oficerów wywodząca się z Wielkopolski i Pomorza czuła 
się w procesie weryfikacyjnym szczególnie pokrzywdzona w ocenie 
wysługi lat, i dyskryminowana nawet w latach późniejszych. Niewielu z 
nich doszło do stopnia pułkownika, wyjątkiem był wspomniany wyżej 
admirał Unrug.2’ W wyniku tzw. „dodatkowej” weryfikacji przewagę 
zdobyli dawni legioniści24.

Należy zaznaczyć, że kwestia awansów była źródłem wielu konf
liktów w strukturze armii przez okres całego dwudziestolecia między
wojennego, jako że nawet po wypracowaniu odpowiednich regulacji część 
awansowanych w danym roku stanowili oficerowie ze wskazania naj
wyższych władz wojskowych. Z połowy lat dwudziestych pochodzi

21 Za: K. Mazanek, op. cit., s. 9.
22 Za: Stawecki, Rodowód..., 237-241, 248; Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczy
pospolitej..., s. 265-266, por. też B. Woszczyński, Problemy weryfikacji stopni ofi
cerskich w latach 1920-1921. Studia historyczne, Zeszyty Naukowe WAP, Seria 
historyczna, 1967, nr 15, s. 155; M. Cieplewicz, Wojsko polskie w latach 1921-1926, 
Wroclaw-Warszawa-Kraków 1998, s. 25.
23 M. Romeyko, op. cit., t. I, s. 85. Podobnie wspominał wywodzący się z Wiel
kopolski płk B. Hulewicz, por. tegoż: Wspomnienia ze służby w Biurze Personalnym 
MSWojsk. w latach 1929-1933, [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, 1981, z. 2, s. 
202-203.
24 Dość zgodna jest w ówczesnych wspomnieniach opinia o uprzywilejowanej po
zycji legionistów -  por. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych (wybór E. 
Kozłowskiego), Warszawa 1985, passim; por. też przyp. poprzedni. Płk. Machalski 
oceniał kategorycznie: „Góra legionowa, młoda wiekiem i nieusuwalna, nigdy nie 
odchodziła i tkwiąc latami, niewzruszenie na swoich stanowiskach, zakorkowała 
drogę wszystkim innym. Tymczasem od dołu parły do góry coraz to nowe roczniki, 
które znalazłszy przed sobą drogę zabarykadowaną, nie mogły wydostać się naprzód. 
W tych warunkach staliśmy się świadkami dziwacznego zjawiska: dół parł do góry, 
góra nie ustępowała, wobec czego wylatywał środek, który w sile wieku odchodził na 
przymusową emeryturę. W ten sposób straciliśmy cały szereg wartościowych i 
doświadczonych oficerów. Była to kosztowna i szkodliwa operacja, której skutki 
odczuliśmy we wrześniu”, ibidem, s. 344.
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opinia głosząca, że „mamy w Polsce przypadki, że awanse następowały 
szybciej niż awansował sam Napoleon, który jak wiadomo stopień ge
neralski otrzymał w 11 roku służby wojskowej, nie licząc lat, spędzo
nych w szkole wojskowej. Zdawałoby się, sądząc z niezmiernie szyb
kich awansów, że posiadamy sporo genjuszów, tymczasem praktyka 
wskazuje, że są to zwyczajni przeciętni śmiertelnicy”25. Sytuacja zmie
niła się po zamachu majowym, od początku lat trzydziestych dużo „osz
czędniejsze” listy awansowe uzależniono zupełnie od opinii Marszałka 
Piłsudskiego. Znamienny jest także fakt, że oficerów awansowano 19 
marca, tj. w dniu imienin Marszałka26. Ostatecznie jednak, tuż przed 
wrześniem 1939 r., korpus oficerski składał się już przede wszystkim z 
żołnierzy wykształconych zawodowo już w niepodległej Polsce. Tylko 
w korpusie generalskim pozostało kilku starszych wiekiem, jak Bort- 
nowski, Dąb-Biernacki, Fabrycy, którzy zazwyczaj zawiedli w walce.

Wybuch konfliktu zbrojnego z Rosją Radziecką spowodował ko
nieczność powołania nowego organu o charakterze przejściowym, ko
ordynującego współpracę rządu i parlamentu, wyposażonego w nad
zwyczajne uprawnienia. 1 sierpnia 1920 r. powstała Rada Obrony Pańs-

27twa“ . Rada przejęła pewne uprawnienia ustawodawcze Sejmu, a jej 
rozporządzenia cieszyły się rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Zebrała się łącznie, do października 1920 r., 24 razy.

W dniu 23 marca 1922 r., po wielu sporach przyjęła swój kształt 
ostateczny ustawa o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów

98Wojsk Polskich . Był to akt zawierający podstawowe informacje zwią

25 A. Małyszko, Uwagi oficera polskiego, Warszawa 1925, s. 61.
2b Por. F. Slawoj-Skladkowski, Strzępy meldunków, Warszawa 1988, s. 151-157, 
s. 170-171,202-206.
27 W skład Rady weszli obok Naczelnika Marszałek Sejmu Ustawodawczego (W. Trąm- 
czyński), 10 posłów, premier (W. Grabski), 3 ministrów (K. Bartel, S. Śliwiński, 
E. Sapieha) oraz 5 przedstawicieli wojska mianowanych przez Naczelnego Wodza 
(J. Haller, S. Haller, J. Leśniewski, T. Rozwadowski, S. Szeptycki). Por. Encyklopedia 
Historii Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 363. Rada wydała m. in. rozporządzenia: o 
utworzeniu Trybunału Obrony Państwa (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 538), w przed
miocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego w razie niespełnienia obowiązku służ
by wojskowej (poz. 540), w przedm iocie obostrzenia kar za przestępstwa osób wojsko
wych, wynikające ze stosunku służbowego  (poz. 543), o utworzeniu nadzwyczajnego 
Sądu Wojskowego dla spraw o przestępstwa oficerów i urzędników wojskowych, wyni
kające ze stosunku służbowego (poz. 545).
28 Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 256.
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zane z nawiązaniem stosunku służbowego, awansów, rozwiązania sto
sunku, praw emerytalnych, stąd należy go uważać za zasadniczą pragma
tykę wojskową Ustawodawca zdefiniował w niej oficera w idealistycz
ny sposób jako „żołnierza -  obywatela, na którym spoczywa szczególny 
obowiązek bronienia Ojczyzny i gotowości w każdej chwili oddania ży
cia w Jej obronie. W szczególności winien on służyć za wzór miłości 
Ojczyzny i honoru, pełnić zawsze wiernie i uczciwie służbę narodową 
być dbałym, sprawiedliwym dowódcą opiekunem i wychowawcą pod
władnych żołnierzy, posłusznym i oddanym podwładnym, szczerym i 
doskonałym kolegą oraz życzliwym współobywatelem całej ludności, 
której praca i patriotyzm są warunkiem siły wojska” (art. 2). Obywatel 
obcego państwa mógł zostać oficerem tylko na podstawie specjalnego 
prezydenckiego zezwolenia. Korpus oficerski składał się z poszczegól
nych korpusów osobowych -  oficerów piechoty, jazdy, artylerii, inżynierii 
i saperów, oficerów aeronautycznych, łączności, kolejowych, samocho
dowych, taborowych, żandarmerii, kontrolerów, sądowych, sanitarnych, 
intendentów, uzbrojenia, geografów, weterynaryjnych, administracji. Prze
niesienie mogło nastąpić jedynie na wniosek oficera. Odpowiednikiem 
kapitana w jeżdzie był rotmistrz. Odrębny korpus tworzyli generałowie 
(Gen. Brygady, Dywizji, Broni i Marszałek Polski).

Wśród obowiązków oficera pragmatyka wyróżniła przykładowo 
zakaz przynależności do stowarzyszeń politycznych, zakaz wykonywa
nia zawodów cywilnych, obowiązek każdorazowego uzyskania zgody 
Ministra Spraw Wojskowych (dalej MSWojsk) na wyjazd zagraniczny 
(art. 23-24). Wśród praw zagwarantowano możliwość pozbawienia stop
nia tylko w razie utraty obywatelstwa polskiego, oraz w drodze prawo
mocnego wyroku sądowego lub Oficerskiego Sądu Honorowego (art. 
27). Sprecyzowano warunki awansów i urlopów, przeniesienia w stan 
nieczynny, spoczynku (o ile oficer nabył prawo do uposażenia emery
talnego) i do rezerwy. W razie przeniesienia w stan nieczynny z powodu 
redukcji etatów oficerom przysługiwały wszystkie uprawnienia stanu 
czynnego przez 3 lata i pierwszeństwo w obsadzaniu wakansów otwie
rających się w tych stopniach. Przewidziano możliwość nadania ochot
nikom tytułu „oficera czasu wojny” (art. 101-102). Taki stan prawny
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utrzymał się do r. 1937, kiedy ukazał się dekret Prezydenta RP o służ
bie wojskowej oficerów, czyli nowa pragmatyka oficerska29.

Sejm Ustawodawczy nie rozstrzygnął oczywiście wszystkich kwestii. 
Nie rozpatrzono m. in. projektów ustaw: o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej (Druk Sejmowy 3126), o podstawowych obowiązkach
i prawach oficerów marynarki wojennej (3729)30, o zakwaterowaniu 
wojska (3650).

W konkluzji warto przytoczyć jeszcze jedną ówczesną opinię: 
„stronnictwa stojące po prawej i po lewej stronie izby, prowadzą ze 
sobą walkę, która zaognia się w miarę zbliżających się wyborów do no
wego Sejmu; w walce tej sięga się po argumenty krytyczne z najroz
maitszych dziedzin ustroju państwa. Argumentów tych szukano również 
pośród wojska i stąd to pochodziło, że jedna strona brała w opiekę b. 
formacje legionowe, druga b. formacje wschodnie lub oficerów b. wojs
ka zaborczego itd. Na tem zaczęła się ciekawa, a dla wojska wielce szkod
liwa gra stronnictw, w imię ich celów politycznych, zdążano do tego, 
aby dosięgnąć stronę przeciwną, sięgając do spraw wojskowych. W 
istocie trafiało się w wojsko, gdyż polemika ta stwarzała dookoła wojs
ka taką atmosferę, jak gdyby wojsko brało udział w polityce.”31 Właści
wy czas istotnego zaangażowania armii, a zwłaszcza korpusu oficerskiego 
w sprawy polityki miał dopiero nadejść.

29 Dekret z 12 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 128) wraz z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wojskowych z 9 września 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 514), 
dotyczącym oficerów korpusów osobowych wojska oraz z 27 stycznia 1938 r. w spra
wie wykonania dekretu Prezydenta RP...(Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 95), dotyczącym 
oficerów marynarki wojennej. Dekret Prezydenta regulował łącznie sprawy oficerów  
korpusów osobowych wojska i marynarki wojennej. Obok podziału na poszczególne 
korpusy oficerów broni wprowadził podział oficerów ze względu na stosunek do 
służby wojskowej (oficerowie służby stałej -  w stanie czynnym lub nieczynnym, stanie 
spoczynku, rezerwy, pospolitego ruszenia, na czas wojny, w  stopniach honorowych, 
kontraktowi).
30 Uchwalonej dopiero w następnej kadencji z datą 20 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 72, poz. 698).
31 K. Mazanek, op. cit., s. 4.



3. Wykształcenie oficerów

Kto i w jaki sposób zostawał oficerem w II Rzeczypospolitej? 
Kwestię tę w okresie po wydaniu ustawy weryfikacyjnej normowały 
obie pragmatyki oficerskie, z 1922 r. i z 1937 r., wspomniane już wy
żej. Wskazywały one już na pewne warunki sine quo non, takie jak nie
poszlakowany charakter i zasadniczo obywatelstwo polskie.

W regulacji z 1922 r. warunkom mianowania na podporucznika 
poświęcono art. 19-22, przewidując różnorodność dróg prowadzących 
do stopnia oficerskiego. Jedną z nich było ukończenie korpusu kadetów 
lub szkoły średniej i uzyskanie matury, ukończenie szkoły podcho
rążych i trzymiesięcznej służby, wreszcie uzyskanie dyplomu ukończe
nia dwuletniej szkoły oficerskiej. Inna droga prowadziła przez trzylet
nią służbę wojskową uzyskanie stopnia plutonowego, zdanie egzaminu 
do szkoły oficerskiej (wykazującego wykształcenie ogólne w zakresie 
co najmniej programu szkoły powszechnej), a po „przesłuchaniu dwulet
niego kursu” -  zdanie z wynikiem pomyślnym egzaminu na podporucz
nika, czy wreszcie przez studia uniwersyteckie, szkołę podchorążych, 
zdanie egzaminu na podporucznika lub otrzymanie stopnia podporucz
nika rezerwy.

W pragmatyce z 1937 r. zasady te w zbliżony, aczkolwiek dużo 
obszerniejszy sposób precyzowały przepisy art. 66-70 wobec korpusów 
osobowych wojska, i art. 73-77 dla korpusów marynarki, odsyłające 
ponadto do aktów wykonawczych zawierających dalsze warunki. No
wością był tu tzw. „cenzus zaufania”, zgodnie z którym kandydatem na 
oficera mógł być obywatel, którego „wierność dla Rzeczypospolitej nie 
ulega wątpliwości, a który posiada odpowiednie kwalifikacje moralne 
i fachowe” (art. 4 § 1). W praktyce realizacja tego cenzusu oznaczała 
dyskrecjonalną ocenę kadry dowódczej i uzasadniała niestety podno-

r • * 32szony czasem zarzut kastowości korpusu oficerskiego .
Jeszcze w toku walk o niepodległość krystalizowały się plany po

wołania do życia szkół kadeckich. Statut korpusu kadetów zatwierdził 
Minister SWojsk w 1922 r. Założono, że korpusy jako szkoły wojsko
we uzyskają wszystkie uprawnienia szkół średnich ogólnokształcących. 
Korpusy kadetów utworzono we Lwowie (korpus nr 1 im. Marszałka

32 Por. Historia państwa i praw a Polski 1918-1939, pod red. F. Ryszka, cz. I, War
szawa 1962, s. 185; P. Stawecki, Rodowód..., s. 246-248.
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J. Piłsudskiego), Modlinie (korpus kadetów nr 2, od 1938 im. Marszał
ka Rydza-Smigłego) i RawiczuJ\  Wstępowali do nich chłopcy między 
13 a 15 rokiem życia, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji zdrowia 
i zdaniu egzaminu obejmującego program 7 lat szkoły powszechnej lub 
3 niższych klas gimnazjum z wynikiem dobrym. W 1931 r. sprecy
zowano, ze absolwent korpusu ma prawo bezpośredniego przejścia do 
szkoły podchorążych piechoty, ewentualnie innej szkoły podchorążych 
broni na drugi rok, oraz uzyskać stopień kpr. pchor lub st. szer. pchor., 
po złożeniu przysięgi podchorążego. Absolwent mógł także wstąpić do 
cywilnej uczelni wyższej. W pierwszym okresie dwudziestolecia wojen
nego, do 1930 r., jako przyszłych słuchaczy preferowano teoretycznie 
sieroty po wojskowych i ich synów, dzieci inwalidów wojskowych i ka
walerów Virtuti Militari, sieroty i synów urzędników państwowych. Z 
reguły pochodzili oni z warstw drobnomieszczańskich i uboższej inteli
gencji, gdy trudna sytuacja materialna uniemożliwiała w takich rodzi
nach inną drogę dalszego kształcenia.

Słuchacze korpusów kadetów, nawet ci niepełnoletni, stawili się w 
potrzebie do walk frontowych w połowie 1920 r., a także -  bez zgody 
przełożonych -  w III powstaniu śląskim w 1921 r. Dzień 21 maja -
-  chwila najcięższych walk na Górze Świętej Anny, opłaconych życiem 
wielu kadetów -  został uznany za oficjalne święto korpusu34.

Dalszą drogą dla absolwentów korpusu kadetów w drodze do stop
nia oficerskiego był drugi rok nauki w szkole podchorążych. Pierwszy 
rok, traktowany jak kurs unitarny, zaliczano na podstawie dyplomu kor
pusu kadetów. Dla pozostałych kandydatów, absolwentów szkoły śred
niej, szkoła podchorążych obejmowała zgodnie z pragmatyką z 1922 r. 
trzy lata nauki, w tym trzymiesięczną służbę w jednym z rodzajów służ
by wojskowej.

Następny etap -  szkoła oficerska -  obejmowała dwuletni kurs, w tym 
także trzymiesięczną służbę w linii. Jako przykład specjalizacji w kształ
ceniu przyszłych oficerów na tym etapie może posłużyć powstałe w 
wyniku licznych przekształceń Centrum Wyszkolenia Artylerii (dalej

33 Por. W. Chojna, Glosa do pracy płk dr W. Lisowskiego „Polskie Korpusy kadetów 
w latach 1918-1939”, [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, z. 2, r. XXVI, 1981, 
s. 182-183.
34 Por. W. Lisowski, Polskie korpusy kadetów w latach 1918-1939, [w:] Wojskowy 
Przegląd Historyczny, z. 2, r. XXVI, 1981, s. 155-180, wraz z glosą (por. przyp. 60), 
s. 180-186.
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CWArt) w Toruniu, które już od stycznia 1920 r. pełniło rolę głównego 
ośrodka szkoleniowego artylerii. W ramach CWArt powołano m.in. 
Szkołę Strzelania Artylerii, która prowadziła kursy przeznaczone dla 
wyższych dowódców artylerii, oficerów sztabów artylerii, dowódców 
dywizjonów, dowódców baterii, oficerów zwiadu, a obok niej -  Szkołę 
Młodszych Oficerów Artylerii. Kolejne przekształcenia wynikały z fak
tu wejścia w życie pragmatyki oficerskiej z 1922 r.; ostatecznie utwo
rzono na mocy rozkazu szefa sztabu generalnego Józefa Piłsudskiego z 
6 czerwca 1923. (L. 6696/Szk.) -  Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu. 
Cykl nauczania trwał dwa lata i obejmował przedmioty praktyczne, 
ogólnowojskowe, ogólnokształcące, praktyczne z zakresu artylerii i ma
tematyczno-fizyczne. Obok sportu duży nacisk kładziono na wycho
wanie patriotyczne i kulturalno-oświatowe podchorążych. W szkole 
kultywowano tradycje polskiej artylerii, obok których tworzyły się własne 
zwyczaje, mniej lub bardziej godne pochwały, decydujące o wewnętrz
nej atmosferze szkoły. Do tych pierwszych należałoby zaliczyć usank
cjonowane w regulaminie OSA tzw. „cukanie”, czyli bezwzględną do
minację podchorążych starszego rocznika nad młodszym, jako że każdy 
„starszy” podchorąży był przełożonym wszystkich z młodszego rocz
nika i mógł im wydawać najbardziej absurdalne rozkazy (w dniu św. 
Barbary, patronki artylerzystów, następowało odwrócenie ról na ten je
den wieczór). Z drugiej strony, obok statutu istniały niepisane zasady 
kodeksu honorowego, które zabraniały korzystania ze ściąg podczas 
egzaminów, a naruszenie tego zakazu oznaczało „honorową dyskwalifi
kację” -  pozbawienie tytułu podchorążego i zwolnienie ze szkoły. Do 
września 1939 r. szkoła wypromowała 2185 oficerów35.

Kolejnym szczeblem kształcenia zmierzającego do kompleksowego 
przygotowania sztabowego oraz przygotowania do pracy w wojsko
wych instytucjach specjalnych mogła być, utworzona jeszcze w 1919 r. 
w Warszawie na wzór francuskiej Ecole Supérieure de Guerre, Wyższa 
Szkoła Wojenna (początkowo Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego).
O przyjęcie do niej ubiegali się oficerowie w stopniu od porucznika do 
majora, w wieku od 26-37 lat. Absolwenci otrzymywali tytuł oficera 
Sztabu Generalnego, później oficera dyplomowanego. Pragmatyka ofi

35 Por. E. Tomczak, K. Wyszyński, H. Ponichtera, Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 
1923-1992. Zarys dziejów. Tradycje, historia, współczesność, Toruń 1992, s. 38-89. 
Por. też W. Roman, Oficer do zleceń, Warszawa 1989, s. 38-82.
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cerska nie przewidywała co prawda osobnego korpusu oficerów SG, 
w praktyce jednak on istniał; przewidziano nawet specjalne odznaki 
(Dz. Rozkaz. Nr 97, 1919 r.).

Po względem formalnym w pierwszym okresie działalności szkoła 
podlegała szefowi Sztabu Generalnego (między 1928 a 1931 r. -  sze
fowi Sztabu Głównego), a następnie Głównemu Inspektorowi SZ. Do 
1939 r. ukończyło ją  1229 oficerów36. Wśród komendantów WSW naj
dłużej pełnił tę funkcję gen. Tadeusz Kutrzeba. Generał przywiązywał 
szczególną wagę w toku szkolenia do umiejętności samodzielnego, dziś 
powiedzielibyśmy -  interoperacyjnego i elastycznego myślenia, stąd waż
ną formą nauczania były gry wojenne i ćwiczenia w terenie, a zwłasz
cza letnie podróże taktyczne37. To Kutrzeba był także jednym z autoryte
tów, których wnioski spowodowały otwarcie armii, choć spóźnione, na 
nowe rodzaje broni (np. broń pancerna, lotnictwo i ostatecznie powołanie 
do życia Wyższej Szkoły Lotniczej) i doktryny wojenne. Po 1932 r. 
szkołę podporządkowano komitetowi powołanemu przez GISZ, do któ
rego weszli gen. Sosnkowski, Rydz-Śmigły, Fabrycy i Kutrzeba. Zara
zem jednak szkoła straciła nieco zainteresowanie słuchaczy -  korpus 
oficerski stronił wręcz od WSW, jedynej wyższej uczelni, w związku z 
niechętnym spojrzeniem na oficerów -  teoretyków sztabowych i uprzy
wilejowaniem oficerów „z linii” w polityce personalnej w zakresie 
awansów38.

36 Por. Encyklopedia, op. cit., s. 508, por. też ogólnie M. Romeyko, op. cit., t. I, 
s. 142-161, 346-348; t. II, s. 177-183.
37 Por. J. Suczyński, Tadeusz Kutrzeba, Warszawa 1975, s. 27. Niemniej Kutrzeba, 
mimo iż wielki strateg, nie sprostał jednak zadaniu dowodzenia w bitwie nad Bzurą.
38 Por. M. Romeyko, op. cit., t. II, s. 179, s. 299-303; E. Kozłowski, op. cit., 107-108. 
Niechętny stosunek Piłsudskiego do Sztabu Generalnego I oficerów sztabowych pró
bował usprawiedliwiać H. Piątkowski, Marszałek Piłsudski jako wódz wojska w polu, 
[w:] Bellona, Miesięcznik Wojskowy, 1953, z. 1, s. 13-14.
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4. Wybrane zagadnienia wojskowego prawa administracyjnego

4.1. Uwagi wstępne

„Żadna może dziedzina administracji państwowej w odrodzonej 
Polsce nie wymagała w tym stopniu szybkiego ustawowego unormowa
nia, jak dziedzina prawa wojskowego. Przedewszystkiem bowiem usta
wy wojskowe państw zaborczych -  we wszystkich trzech b. dzielnicach 
różne -  w przeważającej swej części, a zwłaszcza o ile normowały obo
wiązki wojskowe ludności i stosunki prawne w wojsku, wprost nie 
nadawały się do stosowania w Polsce”, brzmiała opinia współczesna39. 
Stąd prace legislacyjne w tym zakresie podjęto już w Sejmie Ustawo
dawczym i kontynuowano w Sejmie I kadencji.

Jako podstawowy akt administracyjny dotyczący wojska, a pośred
nio także korpusu oficerskiego należy wskazać obszerną ustawę o pow
szechnym obowiązku służby wojskowej z 23 maja 1924 r.40 Potwierdziła 
ona konstytucyjną zasadę powszechności służby wojskowej dla obywa
teli polskich, precyzując, że chodzi o „obywateli płci męskiej” od 21 ro
ku życia (ochotnicy między 17 a 28 rokiem życia), poza „zupełnie nie
zdolnymi do służby wojskowej” i osób zdyskwalifikowanych pod wzglę
dem moralnym (skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
wskazane w art. 8)41. Ta zasada znalazła pewne gwarancje nawet w kons
tytucji (art. 112, na mocy którego „nikt nie może uchylać się od speł

39 M. Baszyński, B. Matzner, Wojskowe prawo administracyjne, [w:] Wojskowy 
Przegląd Prawniczy 1931, Nr 1, s. 40.
40 Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 609. To pierwsza regulacja od czasów Sejmu Cztero
letniego, która zadecydowała o charakterze i typie siły zbrojnej oraz o zasadach je j  
powstania, pod kątem widzenia polskiej, nowożytnej racji stanu (...). Drugiem waż- 
nem znaczeniem tej ustawy jest, iż łączy ona w przeciwstawieniu do stanu dotych
czasowego, pod swą moc wszystkie obszary Rzeczypospolitej, stanowiąc wszędzie w 
zakresie obowiązku służby wojskowej równe prawa i obowiązki, za: A. Longchamps,
O powszechnym obowiązku służby wojskowej, [w:] Gazeta Administracji i Policji 
Państwowej (dalej: GAPP) 1925, Nr 3, s. 55. Por. tegoż dalsze części pod tym samym 
tytułem: GAPP 1925, Nr 4, s. 80-82; Nr 5, s. 104-105; Nr 6, s. 126—127; Nr 7, s. 152- 
-153 , oraz postulaty autora w: Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej, [w:] GAPP 1926 r„ Nr 38, s. 601; Nr 39, s. 618-621; Nr 40, s. 635-636.
41 Opcja alternatywna powołania armii typu milicyjnego nie zyskała w Sejmie popu
larności; więcej kontrowersji wzbudziła liczebność wojska w okresie pokoju i czas 
trwania służby wojskowej. Por. P. Stawecki, Polityka wojskowa..., s. 162-171.
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nienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych”). 
Osoby uchylające się od realizacji obowiązku służby wojskowej, nieza
leżnie od rygorów stricte karnych (art. 87-106)42, mogły zostać pozba
wione prawa zajmowania stanowiska w służbie państwowej (art. 81) lub 
prawa ubiegania się o odroczenia lub służbę półtoraroczną (art. 107). 
Mniej precyzyjnie wyraził ustawodawca zasady osobistości i równości 
tego obowiązku. Generalnie obowiązek miał być wykonany poprzez służ
bę „w wojsku stałem, w rezerwie, w pospolitem ruszeniu” (art. 3), 
trwać 2 lata, a w jeździe i artylerii konnej -  2 lata i 1 miesiąc. Rezerwa 
trwała do 40 roku życia. Korpusu oficerskiego regulacje te dotyczyły 
bezpośrednio o tyle, że wskazywały przykładowo czas maksymalnej 
„służby w pospolitym ruszeniu” do 60 roku życia, czy warunki obo
wiązkowych ćwiczeń wojskowych i innych obowiązków (np. meldun
kowych, paszportowych, raportów kontrolnych) oficerów rezerwy, za
warte w rozporządzeniu wykonawczym.

W 1938 r. uchwalono nową ustawę o powszechnym obowiązku 
wojskowym4'. Była ona lepsza zarówno pod względem legislacyjnym, 
jak i merytorycznym. Zarazem w przepisie art. 7 ust. 2 wprost wska
zano, że „powszechny obowiązek wojskowy nie obejmuje obowiązku 
wojskowego szczególnego (obowiązek wojskowy żołnierzy służby sta
łej, oficerów kontraktowych, oficerów czasu wojny, oficerów w stop
niach honorowych (...) żołnierzy w stanie spoczynku)”. Pewne przepisy 
ustawy dotyczyły tylko oficerów w rezerwie. Na uwagę zasługuje fakt, 
że już akt z 1938 r. przewidywał w wąskim zakresie podmiotowym 
możliwość spełnienia zastępczego obowiązku wojskowego w postaci 
„bezpłatnego wykonywania pracy dla celów obrony Państwa oraz potrzeb 
gminy lub gromady, mających związek z tą obroną” (art. 146).

42 Por. też A. Czanerle, Przestępstwa poborowe i ich zwalczanie, [w:] Wojskowy 
Przegląd Prawniczy 1933, Nr 4, s. 47-58.
43 Ustawa z 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220).
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4.2. Publicznoprawna pozycja oficera

Dla korpusu oficerskiego najważniejszym aktem prawnym była 
wspomniana ustawa o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów 
z 23 marca 1922 r. Najważniejsze zmiany przyniósł w tym zakresie 
dekret Prezydenta RP z 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej ofice
rów, wraz z rozporządzeniami Ministra Spraw Wojskowych w sprawie 
wykonania powyższego dekretu.

Uzasadnione jest traktowanie służby wojskowej, a co za tym idzie
-  oficerskiej, jako jednego z rodzajów służby publicznoprawnej. Służbę 
wojskową można przeciwstawić cywilnej, bądź skorzystać z dywersyfi
kacji: służba zawodowa, honorowa i przymusowa. Powszechna służba 
wojskowa jest przykładem służby przymusowej, ponieważ istnieje taki 
nakaz prawny. Służbę oficerską należy z kolei zaliczyć do pierwszej 
kategorii -  spełniała ona następujące warunki: stanowiła główne zajęcie 
dla pełniącego służbę, dawała mu utrzymanie („oficerowie mają być tak 
uposażeni, aby mogli bez troski o byt codzienny pełnić sumiennie obo
wiązki swego zawodu, wyłącznie mu się poświęcając”, brzmiał art. 48 
pragmatyki z 1922 r.) i wymagała specjalnego przygotowania44.

Prawo posługiwało się szeroko rozumianym pojęciem urzędu i urzęd
nika dla oznaczenia stanowiska oficera. Stosunek służbowy w przypad
ku zawodowej służby wojskowej nawiązywał się przez wydanie odpo
wiedniego rozkazu lub powołanie do służby, w tym dla oficerów -  po
przez nadanie stopnia oficerskiego. Stopień oficerski nadawany był przez 
Prezydenta RP na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, choć Konsty
tucja Marcowa w art. 45 wskazywała jako wnioskodawcę w sprawach 
obsady stanowisk, także wojskowych, Radę Ministrów (co raczej należy 
rozumieć jako przyznanie RM prawa zgłoszenia sprzeciwu, choć kwestia 
jest wątpliwa). Kres stosunku był związany z utratą stopnia. Następo
wało to w wypadku utraty obywatelstwa polskiego lub w drodze pra
womocnego orzeczenia sądu wojskowego lub oficerskiego sądu hono
rowego.

Odpowiednio też stosowano wobec służby oficerskiej inne ele
menty służby publicznoprawnej -  pojęcie władzy służbowej, praw i obo
wiązków urzędnika, zawartych w kolejnych pragmatykach zawodowych.

44 Por. Z. Cybichowski, Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, 
administracyjnego, międzynarodowego), Warszawa, b.d.w., s. 1066-1068.
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Kwestie uposażenia i praw emerytalnych zawarte były początkowo na
wet we wspólnych ustawach, bez względu na to, czy chodziło o służbę 
cywilną czy wojskową45.

Obok obowiązków oficera -  szczególnego urzędnika państwowego, 
wskazanych w konstytucjach i pragmatykach, należy pamiętać o szere
gu ograniczeń wynikających z ustaw niekoniecznie o charakterze stricte 
wojskowym.

4.3. Zawarcie małżeństwa przez oficera jako przykład ograniczenia admi
nistracyjnego

W pewnych kwestiach pragmatyka z 1922 r. pełniła rolę aktu ra
mowego i odsyłała do przyszłych uregulowań prawnych.

Taki charakter miał przepis jej art. 25, który nakazywał oficerom w 
stanie czynnym lub nieczynnym otrzymać zezwolenie władzy przełożo
nej dla zawarcia małżeństwa (podobnie art. 42 pragmatyki oficerów 
marynarki wojennej). Prezydent RP wydał odpowiednie rozporządzenie
1 kwietnia 1932 r.46 Jego § 1 szczegółowo wskazywał, kto jest upraw

45 Ustawa z 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i 
wojska (Dz. U. R. P. Nr 116, poz. 924) oraz ustawa z 11 grudnia 1923 r. o zaopatrze
niu emerytalnem funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. 
R. P. Nr 6/24, poz. 46). Ustawa ta obowiązywała od 1 października 1923 r., stanowiła 
więc złamanie zasady nieretroaktywności prawa.
46 Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 295. Dla okresu przed I wojną światową por. J. Litwin, 
Małżeństwo oficera w świetle wojskowego prawa administracyjnego, [w:] Wojskowy 
Przegląd Prawniczy, R. 21, 1948, nr 3-4 , s. 225-231. Autor omówił także regulacje 
międzywojenne oraz po 1945 r. Jego krytyka ustawodawstwa małżeńskiego II RP, choć 
w dużej części uzasadniona, stoi jednak w jaskrawej sprzeczności z aprobatą autora 
wobec wymogu uzyskania zezwolenia, przewidzianego przez przepisy z 1948 r. Dla 
lat 1918-1939 por. także ciekawe uwagi J. Koredczuka, Prawne ograniczenia swobo
dy zawierania małżeństw przez oficerów w II Rzeczypospolitej, [w:] W kręgu dziejów 
sił zbrojnych i prawa wojskowego. Materiały IV  Konferencji historyków państwa i 
prawa, Polanica 4-6  września 2000, Wrocław 2001, s. 106-121. Autor, wskazując, 
że „w Ludowym Wojsku Polskim obowiązek uzyskania zezwolenia przełożonego na 
zawarcie małżeństwa, który traktowano jako przejaw elitarności wojska w  II Rzeczy
pospolitej, został zniesiony”, pomija jednak przepisy dekretu z 3 kwietnia 1948 r. o 
służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 135) i rozkazu 
Ministra Obrony Narodowej z 18 lutego 1948 r. (Dz. Rozk.Wojsk. Nr 2, poz. 18), 
które taki obowiązek nakładały.
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niony do wydania odpowiedniego zezwolenia. Jako warunki niezbędne 
do otrzymania zezwolenia wskazano (§ 3): ukończenie przez oficera 24 
roku życia, posiadanie stopnia oficerskiego przez okres co najmniej 5 
lat, dla podporuczników, poruczników, kapitanów (rotmistrzów) „za
bezpieczony należycie dochód miesięczny, zwiększający uposażenie 
przywiązane do danego stopnia oficerskiego co najmniej do poborów 
samotnego majora (komandora podporucznika) na stanowisku dowód
cy baonu (równorzędnego)” (sic!), wreszcie „nieposzlakowana opinja 
narzeczonej” i „poziom umysłowy i towarzyski narzeczonej, odpowia
dające stanowisku żony oficera”. Oficer musiał zwrócić się do dowódcy 
z pisemnym raportem, w którym należało wyszczególnić nazwisko i 
imiona rodziców lub opiekunów narzeczonej, ich zajęcie, wykształcenie 
i zajęcie narzeczonej, metryki oraz inne akty stanu cywilnego, poświad
czające stan wolny oraz dokument stwierdzający odpowiedni dochód 
miesięczny. Dowódca formacji w ciągu 3 miesięcy, po wnikliwym zba
daniu sytuacji, składał raport przełożonemu z wnioskiem przychylnym 
lub odmownym, przy czym na decyzję odmowną nie przysługiwał śro
dek odwoławczy. Decyzja pozytywna obowiązywała 6 miesięcy. Po za
warciu związku małżeńskiego oficer składał raport, załączając akt ślubu.

Podobnie, choć szerzej (także wobec oficerów rezerwy, powołanych 
do służby stałej), omawiana kwestia uregulowana została w pragmatyce 
oficerskiej z 1937 r. Nowe przepisy przewidziały ponadto sankcje za 
niedopełnienie obowiązku uzyskania zezwolenia aż do zwolnienia przez 
przeniesienie w stan spoczynku, rezerwy lub pospolitego ruszenia. W 
rozporządzeniach Ministra Spraw Wojskowych w sprawie wykonania 
dekretu Prezydenta RP z 1937 r. poświęcono sprawom małżeństwa ofi
cerów przepisy §§ 37-44 oraz załącznik nr 4. Odtąd na odpowiednim 
przełożonym spoczął dodatkowo obowiązek przedstawienia prośby o 
zezwolenie na małżeństwo na odprawie podległym oficerom, wraz z 
żądaniem „zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń przeciw projektowane
mu małżeństwu”. Ponadto od tej chwili o zezwolenie mogli występo
wać kapitanowie, porucznicy zaś mogli je otrzymać pod warunkiem 
wpłacenia kwoty wynoszącej różnicę między rocznym uposażeniem po
rucznika a kapitana, pomnożonej przez odpowiedni współczynnik, zwra
canej po uzyskaniu awansu. Zniesiono zatem oficjalnie cenzus wieku, 
jednakże w praktyce wymagany stopień oficerski osiągali mężczyźni 
przeciętnie trzydziestoletni. W razie zawarcia małżeństwa bez zgody 
władz dekret przewidywał szczególną sankcję -  przeniesienie w stan
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spoczynku lub do rezerwy. Natomiast przed 1937 r. zdarzały się przy
padki stosowania kar aresztu zwykłego, obostrzonego, czy kary twierdzy.

Do 1932 r. kandydatkę na żonę oceniały komisje małżeńskie, zło
żone z wybranych oficerów jednostki. Brały one pod uwagę opinie o 
narzeczonej z jej środowiska, miejsca pracy, a nawet administracji lo
kalnej. Później rolę komisji przejął dowódca jednostki, który oficjalnie 
informował oficerów jednostki o planach małżeńskich podwładnego. Ci 
zaś mieli prawo, a wręcz honorowy obowiązek zgłaszania uwag. W 
praktyce, w zależności od zwyczajów, narzeczony zapraszał kandydat
kę, kolegów i dowódcę do wybranego lokalu lub kasyna, tam dokony
wano oceny, przy czym „ogół kolegów był bardziej tolerancyjny niż 
wcześniejsze komisje”47.

Pozytywnie rozpatrywano wnioski, gdy oficerowie powoływali się 
na wysoki posag narzeczonej, co uniezależniało ich od poborów, lub 
gdy przyszła panna młoda pochodziła z dobrego domu”. Atutem było 
też wykształcenie, np. maturalne. Wystarczało jednak oświadczenie ofi
cera, że wybranka jest w trakcie przygotowań do egzaminów. Natomiast 
wyjątkowo negatywnie oceniano niskie pochodzenie społeczne kandy
datki oraz okoliczność przyszłego macierzyństwa.

Ożenek bez zgody odpowiednich władz, jako postępek niehonoro- 
wy, skutkował często także bojkotem oficera i jego żony na niwie to
warzyskiej. Zarazem jednak tak długotrwała procedura „przedślubna” 
powodowała, że ślub oficera był wyjątkowym wydarzeniem nie tylko w 
życiu nupturientów, ale i całej jednostki, które obchodzono niezwykle 
uroczyście48.

47 Por. F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, 
s. 60-61.
48 Por. szerzej J. Koredczuk, op. cit., oraz szeroko cytowany przez niego F. Kusiak, 
op. cit., s. 55-65 i 138-157.
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4.4. Uregulowanie sytuacji majątkowej oficerów

Cenzus majątkowy zagwarantować miał odpowiedni status życia 
przyszłej rodzinie oficera. Była to jednak w dużej mierze fikcja, gdyż 
zwłaszcza w pierwszych latach II RP mimo przepisów pragmatyki sytu
acja materialna kadry była wysoce niezadowalająca, zwłaszcza z powo
du dotkliwego braku mieszkań49. Rolę służącej spełniał często ordynans 
osobisty. Prawo do ordynansa posiadali generałowie, oficerowie sztabo
wi, kapitanowie, duchowni wojskowi i żonaci porucznicy i podporucz
nicy. Nieżonatym oficerom niższym przysługiwał w ograniczonym wy
miarze godzin i poza służbą szeregowiec do posług. Od 1928 r. „świad
czenie” to mogło być zastąpione ekwiwalentem pieniężnym (ok. 50 zł 
w 1935 r.). Gros zadań domowych spoczywało jednak na barkach pani 
domu50. Pensja oficerska stanowiła zazwyczaj podstawę budżetu rodzin
nego. W początkowym okresie II RP rodzinom oficerskim przysługiwał 
deputat żywnościowy, zniesiony ustawą o uposażeniach z 9 października 
1923 r. W praktyce status ekonomiczny zależny był od stopnia oficers
kiego. Ubożsi, zwłaszcza utrzymujący wielodzietne rodziny, szukali in
nych źródeł finansowych, korzystali m.in. z kredytów zaciąganych w 
wojskowych spółdzielniach spożywczych lub pożyczek w Centralnym 
Funduszu Pożyczkowym51. Po zamachu majowym sytuacja zaczęła się 
poprawiać, np. w 1927 r. wprowadzono dodatki funkcyjne52, od począt
ku lat trzydziestych budowano oficerskie domy wypoczynkowe (np. 
Cetniewo, Krynica, Zaleszczyki) oraz zwiększono liczbę szpitali i sana
toriów53. Ogólnie jednak oficerów nie stać było na spędzanie urlopów 
w atrakcyjnych kurortach. Zupełnym wyjątkiem byli prymusi eskadr 
pilotów i obserwatorów w Szkole Podchorążych Lotnictwa, którzy otrzy

49 Por. M. Cieplewicz, op. cit., s. 24-25.
50 Romeyko przytacza anegdotyczną historię o żonie wysokiego oficera, która przed 
niespodziewanym gościem, nieznanym dotychczas pułkownikiem, postanowiła udać 
służącą. Gość obszedłszy bezskutecznie dom, zajrzał wreszcie tylnymi drzwiami do 
kuchni. Natknąwszy się na panią domu przy praniu bielizny, poufale ujął ją  za 
podbródek i polecił „ładnej Szuroczce” powtórzyć państwu o swojej wizycie. Za: M. 
Romeyko, op. cit., 1.1, s. 194-195; t. II, s. 262-263.
51 Por. F. Kusiak, op. cit., s. 40 -  55.
52 Nt. kontrowersyjnego trybu wprowadzania dodatków por. F. Sławoj-Składkowski, 
op. cit, s. 206-210.
53 Ibidem, t. II., s. 50-51; P. Stawecki, Rodowód..., s. 260.
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mywali 10-dniowe urlopy nagrodowe z bezpłatnym przelotem liniami 
LOT na Rodos54.

Pod względem prawnym sytuacja materialna oficerów została unor
mowana rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 października 1933 r. o 
uposażeniu wojska i marynarki wojennej55. Wprowadzono stawki mie
sięczne odpowiednio dla każdego stopnia, z uwzględnieniem miejsca 
stacjonowania -  w stolicy lub w miejscowościach poza stolicą dla „sa
motnych” i „utrzymujących rodzinę” (art. 5). Ponadto przewidziano do
datki związane z wyekwipowaniem, dla oficerów na uzupełnienie wy
ekwipowania bądź „przemundurowanie” przy przeniesieniu do mary
narki. W wypadku przeniesienia w stan nieczynny z powodu redukcji 
etatów, oficer otrzymywał pełne uposażenie w ciągu 3 lat (art. 22). W 
razie przeniesienia do rezerwy, pospolitego ruszenia, pomocniczej służ
by wojskowej albo zwolnienia od powszechnego obowiązku wojsko
wego otrzymywał za służbę trwającą ponad 5 lat odprawę w wysokości 
dwunastomiesięcznego ostatnio pobieranego uposażenia, za okres służ
by 2-5 lat -  sześciomiesięcznego (art. 25). Pensja oficerska w latach 
trzydziestych była wysoka, lecz mimo to „obowiązek prowadzenia ży
cia na wysokiej stopie sprawiał jednak, że oficerowie nie byli uważani 
za majętnych.”, jak ocenia F. Kusiak56. Zasadniczą jednak poprawę 
materialną tłumaczono przypisywaną władzom wyrafinowaną polityką 
która miała na celu związanie korpusu oficerskiego z grupą rządzącą.

Ponadto finansów wojskowych nie ominęły jednak głośne skanda
le, związane z przyznawanym na bardzo niejasnych zasadach tzw. fun- 
duszem renumeracyjnym czy poważnymi defraudacjami .

Z drugiej strony jednak emerytowani oficerowie zaczęli pełnić 
wiele najważniejszych funkcji w administracji państwowej, od szczebla 
Rady Ministrów i „rządów pułkowników”, poprzez dyplomację, po
-  zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego -  stanowiska wojewodów (w 1937 r.

54 F. Kusiak, op. cit., s. 207.
55 Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 664. Por. przykładowo stawki zawarte w  tabelach do art. 5 
rozporządzenia. Po licznych zmianach ogłoszono obwieszczenie MSWojsk z 17 maja 
1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta RP z 
dnia... o uposażeniu wojska i marynarki wojennej (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 362).
56 F. Kusiak, op. cit., s. 55.
57 Por. M. Romeyko, op. cit., t. II, s. 267-274.
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75% wojewodów stanowili wyżsi oficerowie)58, starostów czy dyrekto
rów banków państwowych. „W końcu weszło w modę, że różni dygni
tarze wojskowi zaczęli wyszukiwać sobie jakieś zajęcia poza wojskiem. 
(...) Jednych nęciła trybuna sejmowa, innych teki ministerialne, inni 
znowu zaczęli się interesować sprawami Banku Gospodarstwa Krajo
wego, Ligą Morską i Kolonialną Ligą Przeciwgazową i Przeciwlotni
czą turystyką góralami, hucułami, szlachtą zagrodową świętem morza i 
świętem gór i lasów, balonem stratosferycznym w Dolinie Chochołows
kiej, jednym słowem wszystkim, byleby tylko nie wojskiem, na którym 
się nie znali i które skutkiem tego ich nudziło”59. Specyficzną protekcję 
stwarzał przepis art. 77 pragmatyki z 1922 r., który zakładał, że „ofice
rom, przeniesionym do rezerwy lub w stan spoczynku, przy jednako
wych kwalifikacjach z innymi kandydatami na stanowiska cywilne, 
państwowe, samorządowe i w przedsiębiorstwach, subwencjonowanych 
przez państwo, przysługuje prawo pierwszeństwa”. Owa migracja do 
administracji przybierała niemalże charakter exodusu.

4.5. Przepisy administracyjne służące realizacji zasady apolityczności
armii

Intensywny udział zawodowych wojskowych w życiu politycznym 
kraju, zwłaszcza po 1926 r., i obejmowanie stanowisk we wszelkich 
właściwie działach administracji państwowej stały w jaskrawej sprzecz
ności z formalnie lansowaną w II Rzeczypospolitej ideą apolityczności 
armii. Jako przykłady prawnego odseparowania wojskowych od zawi
rowań politycznych wskazywano ujęte w pragmatykach i przepisach 
wykonawczych: zakaz przynależności do stronnictw politycznych, za
kaz roztrząsania w prasie tematów politycznych, zakaz wykonywania 
zawodów cywilnych (chyba, że dla pogłębienia wiedzy fachowej oficera 
lub z ważnych względów państwowych lub społecznych), zakaz zarzą

58 Tak np. wojewody warszawskiego -  płk Nakoniecznikoff-Klukowski, białostockiego, 
a następnie pomorskiego -  mjr Kirtiklis, wileńskiego -  płk Bociański, nowogrodz
kiego -  płk Sokołowski, poleskiego -  płk Kostek-Biemacki, lubelskiego -  płk Świ- 
dziński, lwowskiego -  płk Belina-Prażmowski, krakowskiego -  płk Gnoiński, kie
leckiego -  mjr Dziadosz, poznańskiego -  płk Matuszewski, białostockiego, a następ
nie Stanisławskiego -  gen. Pasławski; por. ibidem, s. 360-364.
59 Józef Piłsudski w opiniach..., s. 347.
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dzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zakaz udzia
łu w zarządach towarzystw i spółek handlowych (jedynie po uzyskaniu 
szczególnej zgody Ministra SWojsk, w praktyce scedowanej na naczel
ne dowództwo wojsk lądowych czy marynarki, gdy przedsiębiorstwo 
stanowiło własność oficera lub jego rodziny). Właściwy Minister okreś
lał nawet „działalność oficerów w dziedzinie nauki, sztuki i literatury” 
(art. 56 § 4 dekretu z 1937 r.). Oficer mógł wyjeżdżać za granicę w 
sprawach osobistych wyłącznie za zgodą Ministra SWojsk. lub innych 
wskazanych władz.

Wprawdzie przepisy samorządowe zezwalały na objęcie urzędu z 
wyboru przez zawodowego wojskowego, lecz pod warunkiem wystą
pienia ze służby czynnej i przeniesienia do rezerwy, pospolitego rusze
nia lub w stan spoczynku60.

Przejawem teorii apolityczności armii były także postanowienia 
dotyczące udziału wojska w zgromadzeniach61. Wprowadzono general
ny zakaz zwoływania, przewodniczenia lub uczestnictwa w zgromadze
niach przez wojskowych w służbie czynnej i stanie nieczynnym. Doty
czył on zgromadzeń publicznych, czyli odbywających się w lokalach i 
pod gołym niebem. Wyjątkiem byli posłowie, senatorowie (jak wiado
mo, bierne prawo wyborcze zagwarantowano wojskowym już w Kons

60 Tak sprawę regulowało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 paź
dziernika 1933 (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 577), akt wykonawczy do ustawy z 23 mar
ca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 
35, poz. 294). Przepis § 9 stanowił, że żołnierze zawodowi nie mogli wchodzić do 
organów ustrojowych związków samorządowych. Mogli występować na zasadach 
ogólnych jako kandydaci, gdy nie wzbraniały tego przepisy służbowe. Wybór mogli 
przyjąć pod warunkiem zwolnienia z czynnej służby przed objęciem stanowiska, naj
później w ciągu 4 tygodni po dokonaniu wyboru. Por. też Opinie Departamentu Spra
wiedliwości, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1934, Nr 2, s. 53-54. Podobnie Minister 
SWojsk. wyjaśnił w piśmie z 23 lutego 1939 r. (SS.34/42-1). Żołnierze w służbie 
stałej mieli zarówno prawo wybierania, jak i wybieralności do organów ustrojowych 
związków samorządowych (podstawa prawna: art. 4 ust.5 i art. 5 ustawy z 16 sierp
nia 1938 r. o wyborze radnych miejskich i art. 3 ust. 5 oraz art. 4 ustawy z 16 sierpnia 
1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych). Jednak nie mogli 
wchodzić w skład organu pozostając w służbie czynnej, stąd konieczność zwolnienia we 
wskazanym terminie.
61 Ustawa z 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 450), 
a przede wszystkim rozporządzenie MSWojsk.z 25 kwietnia 1932 r., wydane w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoływania, przewodniczenia i 
uczestnictwa osób wojskowych w zgromadzeniach (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 451).
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tytucji Marcowej), ministrowie, podsekretarze stanu, wojewodowie, o 
ile nie występowali w mundurze wojskowym. Funkcjonariuszy pańs
twowych w mundurach objęto także częściowo zakazem udziału w 
zgromadzeniach niepublicznych, czyli zebraniach, oraz zgromadzeniach 
przedwyborczych. Wojskowi mogli uczestniczyć (przewodniczyć, zwo
ływać) w zebraniach członków legalnie istniejących zrzeszeń, o ile na
leżeli do nich na podstawie uzyskanego uprzednio zezwolenia właści
wych władz wojskowych. Udział w zjazdach, uważanych bądź za zgro
madzenia publiczne, bądź za zebrania, zależnie od ich charakteru, do
zwolony był za zezwoleniem Ministra SWojsk. Wskazani posłowie, se
natorowie itd. mogli w nich uczestniczyć w mundurze po uzyskaniu 
zezwolenia dowódcy okręgu korpusu.

W praktyce jednak, abstrahując od litery prawa, oficerowie stano
wili ważną grupę poparcia dla rządzącej opcji pro- i postpiłsudczy- 
kowskiej, a także ważną grupę wyborców -  ordynacja wyborcza do 
Senatu z 8 lipca 1935 r.62 wskazała ukończenie szkoły podchorążych 
lub posiadanie stopnia oficerskiego jako podstawę włączenia do grona 
„elity”, która dokonywała wyboru sześćdziesięciu czterech senatorów 
(art. 2 pkt 1 ust. a) i b).

5. Kilka uwag o odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i honorowej 
oficerów. Służba oficerska w wymiarze sprawiedliwości

Kwestie regulujące ustrój sądownictwa wojskowego, wojskowego 
prawa proceduralnego i materialnego oparte były w pierwszych latach
II RP na przepisach zaborczych. Procesowi unifikacji najdłużej opierało 
się zagadnienie wojskowego postępowania karnego, które aż do początku 
1937 r. bazowało na austriackiej ustawie z 1912r.

W II Rzeczypospolitej, mimo iż było to przedmiotem gorących 
dyskusji, utrzymano odrębne sądownictwo wojskowe, przed którym za 
popełnienie przestępstwa natury wojskowej odpowiadali także oficero
wie. Jego ustrój normowały początkowo dekrety Naczelnego Wodza z:
5 grudnia 1918 r., 7 stycznia 1919 r., 19 stycznia 1919 r. (nie wszedł w 
życie) oraz 4 lutego 1919 r. Na miejsce istniejących sądów wojskowych, 
wzorowanych na organizacji wymiaru sprawiedliwości państw zabor

62 Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 320.
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czych utworzono polskie sądy pułkowe (sądy I instancji) oraz sądy Okrę
gów Generalnych (sądy II instancji). Rolę szczególnej instancji kasacyj- 
no-rewizyjnej spełniał Naczelny Sąd Wojskowy (wkrótce przemiano
wany na Najwyższy Sąd Wojskowy). Warto podkreślić, iż w tym okre
sie rolę sędziów pełnili w sądach niższych wskazani przez dowódców 
oficerowie pułku (sędziowie pułku), zatem orzekał skład niefachowy, zaś 
w instancji wyższej orzekał skład sędziowsko-asesorski, mieszany. Nie
bawem doszło jednak do pełnego ukształtowania korpusu oficerów są
dowych. Dokonano tego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze 
Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla współ-

63 •nej siły zbrojnej z 5 lipca 1912 r. , reorganizującego i porządkującego 
ustrój sądów wojskowych. Akt ten przypisał sądom wojskowym właści
wość wyłącznie w sprawach karnych, z uwzględnieniem wyłączeń pod
miotowych i przedmiotowych. Zmieniło się nazewnictwo sądów oraz 
ich skład. Odtąd działał fachowy korpus sądowy, w którego skład wcho
dzili oficerowie, „którzy na podstawie specjalnego wykształcenia zos
tali przeznaczeni do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w wojsku” 
(art. 20). Konstytucja marcowa w art. 85 podtrzymała ideę odrębnego 
pionu sądownictwa wojskowego, a kolejne rozporządzenia w tym zak
resie wydano w latach 192164 i ostatecznie 19 3 665.

Podobnie wojskowe materialne prawo karne opierało się na regu
lacjach państw zaborczych66 aż do chwili ogłoszenia w 1932 r. polskie
go kodeksu karnego wojskowego (KKW)67, w dużej mierze wzorowa

63 Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 368.
64 Rozp. MSWojsk z 26 października 1921.
65 Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 września 1936 r. Prawo o ustroju sądów 
wojskowych (Dz. U. R. P. 76, poz. 536), wraz z Przepisami wprowadzającymi prawo
o ustroju... (poz. 538), obowiązujące od 1 stycznia 1937 r.
66 Początkowo był to niemiecki kodeks kamy wojskowy z 1872 r., recypowany przez 
ustawę z 29 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr 65, poz. 389) i rozporządzenie Rady 
Ministrów z 10 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 369), a następnie rosyjski 
kodeks kamy Tagancewa z 1903 r., wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 328).
67 Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 października 1932 r. -  Kodeks Kamy Wojs
kowy (Dz. U. R. P. 91, poz. 765). Na temat kodeksu pisał współcześnie szeroko m. in. 
L. Kania, Kodyfikacja wojskowego prawa materialnego w 1932 r. -  geneza, przebieg 
prac, próba oceny, [w:] cz. I: Wojskowy Przegląd Prawniczy 2001, z. 1, s. 12-34, 
cz. II: tamże, z. 3, s. 11-29.
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nego na systematyce niezrównanej powszechnej kodyfikacji prawa kar
nego z 1932 r.68 KKW odsyłał do przepisów części ogólnej powszech
nego kodeksu karnego, natomiast przewidywał odrębności w katalogu 
kar. Wobec oficerów zastosować można było karę dodatkową w posta
ci wydalenia z korpusu oficerskiego, zwolnienia ze służby lub utraty 
odznaczeń i nabytych w służbie praw. Zrezygnowano ze szczególnie 
niehumanitarnych kar aresztu wojskowego, w tym kary ciemnicy; utrzy
mano natomiast karę twierdzy, umożliwiającą wojskowym dalszą służ
bę w armii. W praktyce osadzenie w twierdzy równało się nie tyle poz
bawieniu, co ograniczeniu wolności, i odebraniu części poborów. Znany 
jest przypadek oficera, ukaranego za zawarcie małżeństwa bez zgody 
dowódcy karą 6 miesięcy twierdzy69.

KKW uregulował także problem odpowiedzialności za czyn przes
tępny, popełniony na rozkaz, i zastosowano nowoczesne rozwiązanie

70określane współcześnie mianem teorii „umiarkowanego posłuchu” .
Szczególnym rozwiązaniem usankcjonowanym także w KKW było 

przekazanie dowódcom wojskowym uprawnień do ścigania w trybie 
dyscyplinarnym sprawców przestępstw wojskowych (aż 37 typów), pos
politych i niektórych wykroczeń. Prawo to dotyczyło zarówno przeło
żonych dyscyplinarnych, jak i szczególnych zwierzchników sądowo- 
kamych71.

Zasady karania dyscyplinarnego zostały ujęte w ramy prawne dwu
krotnie -  w 1925 oraz 1939 r.72 Obok wskazanych wyżej przestępstw

68 Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 r. -  Kodeks Kamy (Dz. U. R. P. Nr 
60, poz. 571).
69 W tym okresie zajmował się zadaniami z teorii wojskowości, jadał posiłki z pob
liskiej restauracji, miał prawo przyjmować gości, chadzać na spacery i prowadzić pry
watną korespondencję. Za: F. Kusiak, op. cit., s. 260.
70 Por. M. Czyżak, Odpowiedzialność za wykonanie przestępnego rozkazu w polskim 
prawie karnym, [w:] Wojskowy Przegląd Prawniczy, 2003, z. 3, s. 18-19.
71 S. Gotwald, Przestępstwa karane dyscyplinarnie, [w:] Wojskowy Przegląd Praw
niczy 1931, Nr 1, s. 23-38; tegoż: Uprawnienia przełożonych w wojsku do karania w 
drodze dyscyplinarnej za przestępstwa karno-sądowe, [w:] Wojskowy Przegląd Praw
niczy 1933, Nr 4, s. 1-23 i 1924, Nr 1, s. 26^ł8.
72 Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych 
przepisów dyscyplinarnych (Dz. U. R. P. 91, poz. 638), wydane na podstawie art. 63 
pragmatyki oficerskiej z 1922 r. wraz z instrukcją MS Wojsk o sposobie zastosowania 
regulaminu służby wewnętrznej część IV Przepisy dyscyplinarne w szkołach wojsko
wych i korpusach kadetów (Dz.Rozk. MS Wojsk, 1926, Nr 9, poz. 93) oraz Rozpo
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obejmowały także przewinienia przeciw karności, porządkowi wojsko
wemu i przepisom służbowym. Spośród wymienionych w rozporządze
niach kar oficerów dotyczyć mogły jedynie: nagana przy raporcie, na
gana pisemna, areszt domowy do 28 dni i obostrzony areszt domowy do 
21 dni (ta ostatnia, wysoce upokarzająca, tylko do stopnia kapitana 
włącznie). Areszt domowy pozwalał oficerowi na opuszczenie mieszkania 
tylko w celach służbowych, zakazywał zaś wizyt w kasynie oficerskim 
i przyjmowania odwiedzin. Ukarany aresztem obostrzonym przebywał 
w tzw. izbie służbowej lub w areszcie oficerskim, nie pełniąc żadnych 
zajęć służbowych. Kary wymierzone na drodze dyscyplinarnej były osta
teczne, dopuszczano jedynie zawieszenie ich wykonania na okres trzech 
miesięcy. Oficer mógł się wprawdzie odwołać do wyższego przełożo
nego, ale częstokroć traktowano to jako niesubordynację i dyskrymino
wano go od tego momentu. Przełożeni zaś byli tu wyraźnie solidami.

Przepisy dyscyplinarne przewidywały ponadto, że w wyjątkowych 
wypadkach, na własną odpowiedzialność, każdy oficer -  a nawet pod
oficer jako dowódca oddziału wydzielonego -  miał prawo dokonać aresz
towania żołnierza niższego stopniem i wezwania do raportu karnego.

Wobec oficerów, w praktyce ponad 60% kar wymierzyli dowódcy 
pułków. Po kary dyscyplinarne sięgano właściwie bardzo rzadko, nie 
miały one też większego wpływu na opinię roczną oficera.

Dla oficerów korpusu sędziowskiego subsydiamym źródłem prawa 
dyscyplinarnego były akty normujące ustrój sądów. Przykładowo w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 maja 1920 r. wskazano, że ofice
rowie ci odpowiadają nie tylko na zasadach ogólnych, ale dodatkowo za 
przewinienia popełnione przy wykonywaniu służby sędziowskiej. Jako 
stosowne kary przewidziano naganę i wydalenie z Wojska Polskiego. 
Postępowanie dyscyplinarne wobec korpusu sędziowskiego przeprowa
dzał Najwyższy Sąd Wojskowy.

Szczególny „właściwy dowódca” był organem sądowo-kamym, 
przewidzianym przez obie obowiązujące w międzywojniu wojskowe pro
cedury karne i stanowił główne odstępstwo od procedury powszech-

• 73nej . Samodzielnie decydował o ukaraniu na drodze dyscyplinarnej, o

rządzenie Prezydenta RP z  7 sierpnia 1939 r. -  Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych 
(Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 572).
73 D er zuständige Kommandant, der Gerichtsherr w wojskowej procedurze austriac
kiej z 1912 r. oraz zwierzchnik sądowo-kamy w kodeksie wojskowego postępowa
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ile w odniesieniu do danego przestępstwa przewidywał tak KKW, lub 
przekazaniu sprawy sądowi. Podejmował decyzję o wszczęciu postępo
wania przygotowawczego, odmowie ścigania, umorzeniu śledztwa (do
chodzenia), stosowaniu środków zapobiegawczych itp. Jego działalność 
godziła jednak w pewnym stopniu w gwarancję niezawisłości postępo
wania, chociażby z uwagi na podwójną podległość służbową prokurato
rów -  swym bezpośrednim przełożonym, jak i stosownym zwierzchnikom 
kamo-sądowym.

Wojskowym postępowaniem karnym rządziły zasady skargowości, 
bezpośredniości, ustności i jawności. Ta ostatnia dotyczyła umunduro
wanego oskarżonego, gdy sprawa toczyła się przeciw oficerowi. Prze
widziano możliwość zwrócenia się do obrońcy wojskowego, wpisanego 
stosowną na listę.

Szczególną rolę w wojskowym wymiarze sprawiedliwości odgrywały 
Oficerskie Sądy Honorowe. Pierwsze akty organizujące ich działalność 
przyjęto już w Legionach Polskich w 1915 r. Kolejne unormowania 
pochodzą z lat 1918 i 192774.

Oficerskie Sądy Honorowe (OSH) powołano „dla ochrony godnoś
ci oficerów i honoru”, oraz dla „rozpatrywania spraw oficerów o naru
szenia godności i honoru, jako też do rozpatrywania zatargów, nieporo
zumień i kolizyj honorowych” (§ 1 rozporządzenia z 1927 r.). Były one 
niezależne, miały kierować się, obok przepisów statutu, „wskazaniami ho
noru i godności oficerskiej” i „wskazaniami sumienia”. Od strony for
malnej ich działalność nadzorował Minister SWojsk. Prawomocne orze
czenia i uchwały OSH były ostateczne (poza przypadkiem orzeczenia 
kary wykluczenia z korpusu oficerskiego)75. OSH dzieliły się na: sądy

nia kaniego (Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 września 1936 r., Dz. U. R. P. Nr 
76, poz. 537).
74 Dekret Naczelnego Wodza z  16 grudnia 1918 r. -  Statut oficerskich sądów hono
rowych w Wojsku Polskim  (Dz.Rozk.Wojsk. 67, poz. 2154) oraz Rozporządzenie 
Prezydenta RP z 8 sierpnia 1927 r. w sprawie statutu oficerskich sądów honorowych 
(Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 834). Zob. też Rozkaz Wykonawczy MSWojsk. do rozpo
rządzenia Prezydenta RP z 8 sierpnia 1927 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. 33, poz. 396).
75 Wówczas skazanemu przysługiwało prawo do wniesienia odwołania do sądu w yż
szego, generałowie mogli odwołać się do OSH generalskiego II instancji, w  którego 
skład wchodziło 7 generałów nie orzekających dotychczas w  OSH. Orzeczenie kary 
wykluczenia z korpusu oficerskiego wymagało dodatkowo zatwierdzenia Prezydenta 
RP jako Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. W wyniku abrogacji sprawa 
wracała do OSH I instancji, który musiał wvmierzyć łagodniejszą sankcję.
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honorowe dla oficerów niższych (do stopnia kapitana, w jeździe rot
mistrza, włącznie), sądy honorowe dla oficerów wyższych oraz sądy 
honorowe dla generałów. OSH sądziły w kompletach złożonych z 7, 12 
lub 18 sędziów -  wybieranych na okres dwóch lat spośród oficerów po
zostających w służbie czynnej, podlegających danemu sądowi, przy czym 
udział w głosowaniu i objęcie funkcji sędziego były obowiązkami służ
bowymi.

Przed sądem honorowym odpowiadali wszyscy oficerowie, także 
w stanie nieczynnym, w stanie spoczynku, rezerwy i pospolitego rusze
nia. Podstawą wszczęcia postępowania był zarówno wniosek oficera, 
„w każdej sprawie, która zdaniem jego narusza cześć”, jak i doniesienie 
złożone przełożonemu oficera lub bezpośrednio właściwemu OSH. W 
wypadku orzeczenia kary dyscyplinarnej nie wszczynano już procedury 
honorowej. Wśród kar -  poza udzieleniem napomnienia przewidywał karę 
nagany, surowej nagany (pociągającej za sobą zakaz uczęszczania do 
kasyna oficerskiego i utrzymywania stosunków towarzyskich z oficera
mi) i wreszcie wspomniane już wykluczenie z korpusu oficerskiego. 
Wszystkie kary w ogłaszano w odpowiednich rozkazach dziennych, nato
miast napomnienie komunikowano tylko oficerowi i jego przełożonemu76.

Większość spraw rozpatrywanych przez OSH były to obrazy i za
targi między oficerami, zarzuty niespłacania długów, niereagowania na 
obrazę, nadużywania alkoholu, sprzeniewierzeń i -  całkiem często -
-  czyny hańbiące na tle stosunków z kobietami. Czasem skargi doty
czyły żon oficerów (przytacza się sprawę dwóch oficerów, odpowiada
jących za to, iż ich małżonki nie kłaniały się sobie, innego sądzono za 
tolerowanie w domu kochanka żony)77, czy awantur rodzinnych. Nie
mniej fałszywym z gruntu byłoby przekonanie, iż OSH zajmowały się 
wyłącznie sprawami błahymi. Są może częściowo takimi w dzisiejszej 
ocenie, niemniej w międzywojniu mundur, obligujący do zachowania w 
sposób zasługujący na uznanie, i ów specyficzny esprit de corps stano
wiły dla korpusu ogromną, nienaruszalną wartość. Stąd też pojawiały 
się częste zarzuty traktowania cywilnych obywateli przez oficerów den-

7h W znowienie postępowania m ożliwe było, „gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności, z 
których przypuszczać należy, że oficerowi skazanemu prze oficerski sąd honorowy 
stała się krzywda” (§ 129). Po śmierci oficera wnioskować o to mogli także jego  
spadkobiercy, jako że zdarzały się przypadki, gdy oficerowie plamę na honorze 
zmazywali przez samobójstwo. Por. F. Kusiak, op. cit., s. 251-254.
77 Ibidem, s. 148.
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te superbo. Ową wrażliwość na honor munduru potwierdza także plaga 
pojedynków, które, choć sprzeczne z formalną literą prawa (wyczer
pywały znamiona czynu przestępczego), często bywały w rozumieniu 
oficerów jedyną drogą do zmazania zniewagi. Absurdalnie, w podob
nym duchu wypowiadały się OSH oraz najsłynnniejszy kodeks honorowy 
Władysława Boziewicza78, a nawet sądy wojskowe (sic!)79. W ten sposób 
rozwiązywano zatargi między przełożonymi i podwładnymi (co niemożli
we było w postępowaniu przed OSH, gdy ten ostatni żądał zadośćuczy
nienia). Niemniej w wielu wypadkach owe sprawy „honorowe”, które 
trafiały często do OSH, miały charakter zwykłych alkoholowych burd. 
Oficerowie zaś nadzwyczaj chętnie sięgali po broń. Zjawisko to było 
niestety powszechnie akceptowane w wojskowej, a i nie tylko, społecz
ności. W sprawie kapitana M. J., który zastrzelił w kasynie innego ofi
cera, notabene brata swej żony, którego wcześniej zmuszał do picia alko
holu i ubliżał mu, sąd orzekł uniewinnienie. Tragedia i oczywisty brak 
jej dyscyplinarnych następstw zbudziły powszechną falę krytyki, zwłasz
cza iż w składzie orzekającym zasiadał płk Daniec, przewodniczący Naj
wyższego Sądu Wojskowego80.

Wśród wad OSH wskazać trzeba, iż nader często na ich decyzje 
wpływali dowódcy jednostek; były także mocno przeciążone -  trafiały 
do nich sprawy, które właściwie winny być rozpatrywane przez zwierz
chników w ramach postępowań dyscyplinarnych czy nawet przez sądy 
wojskowe (tchórzostwo, malwersacje, fałszowanie dokumentów). Sądy 
oficerskie bywały jednak o wiele surowsze niż inne sądy wojskowe i 
nie wahały się sięgać po środek ostateczny -  usunięcie z armii.

Reasumując zatem -  rolę, jaką OSH odegrały w kształtowaniu spo
łecznego obrazu korpusu oficerskiego, jak i w utrzymaniu wewnętrznej 
dyscypliny, należy ocenić bardzo pozytywnie.

78 W. Boziewicz, Ogólne zasady postępowania honorowego (Kodeks Honorowy), 
Kraków 1929, s. 24.
7'; Por. Polska Zbrojna, 1925, nr 306.
80 Polska Zbrojna 1922, nr 215. Za: F. Kusiak, s. 249-251, tam też inne dramatycz-ne 
przykłady.
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6. Uwagi końcowe

Jak wspomniano, ze zrozumiałych względów nie jest możliwe w 
przyjętej formie wyczerpujące omówienie międzywojennych regulacji 
prawnych dotyczących Sił Zbrojnych, a w szczególności korpusu ofi
cerskiego. W większym stopniu intencją autorki było umożliwienie czy
telnikowi dokonania pewnego wglądu w zjawisko ingerencji prawa pub
licznego i prywatnego w życie służbowe i prywatne oficerów w latach 
1918-1939, poprzez przybliżenie wybranych regulacji, zarówno tych 
stanowiących dla korpusu oficerskiego sui generis leges specialis, jak i 
tych dotyczących kompleksowo Sił Zbrojnych. Za celowe uznano zilustro
wanie obowiązujących norm prawnych za pomocą niektórych faktów z 
życia politycznego i społecznego, a także zdarzeń anegdotycznych. Nie 
zawsze bowiem praktyka i życie codzienne szły w parze z literą prawa.

Zaznaczyć trzeba także, iż wobec niektórych źródeł, zwłaszcza pa
miętnikarskich, należy odnieść się z pewną rezerwą. Oczywiste jest, że 
wielokroć wspomnienia słynnych oficerów II RP wydawane były pod 
cenzurą PRL (Berbecki, Rommel, Kirchmayer), stąd obraz w nich za
warty może być w różny sposób zafałszowany, z oczywistych wzglę
dów upolityczniony.

Przeprowadzona analiza pozwala na pobieżne porównania z aktu
alnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wojskowości. Prowadzą one 
do uzasadnionego, acz nostalgicznie smutnego wniosku o wyższości pew
nych unormowań przedwojennych nad dzisiejszymi, choć jednocześnie 
pewne problemy zawodowe okazały się ponadczasowe. To na naszych
oczach upada pięknie scharakteryzowany przez Romeykę przedwojenny

81mit o długoletnim kontrakcie oficera z państwem .

81 „Jeżeli ktoś, wybierając za młodu służbę dla ojczyzny, stawał się oficerem służby 
czynnej w zasadzie na okres całego życia, nie przekształcał się przez to w człowieka 
drugiej kategorii, automatycznie pozbawionego praw przysługujących zwykłemu 
obywatelowi Rzeczypospolitej. Odbierano mu wprawdzie prawo do udziału w  życiu  
politycznym, obowiązywała go szczególna dyscyplina służbie, a nawet i życiu pry
watnym, pozbawiony był możności „dorabiania się” w  sensie materialnym, uposa
żenie jego ograniczało się, bez względu na uzdolnienia, do skromnych i z góry wia
domych wymiarów; wreszcie kandydat na oficera zawodowego musiał zdawać sobie 
sprawę z tego, że jego „specjalizacja” będzie mu przydatna w zasadzie tylko w  wojs
ku, a w życiu cywilnym stanie się jednostką mało użyteczną, właściwie bez zawodu. 
Z drugiej strony jednak świadom był, naństwo zapewni mu w  zamian za jego dłu-



Pozycja korpusu oficerskiego w omawianym okresie była dopraw
dy szczególna. Oficerowie tworzyli grupę zawodową, czy wręcz spo
łeczną, która należała do elity kraju i uzyskała po 1926 r. silny, realny 
wpływ na politykę państwa. Z jednej strony mamy tu do czynienia z 
ideą kastowości -  np. w sprawach sądownictwa honorowego czy roz
wiązaniach dotyczących małżeństw (które to ograniczenia utrzymano 
zresztą w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej, z zupełnie innych 
powodów). Z drugiej strony przedwojenny proces wykształcenia ofice
rów wydaje się być w zasadzie demokratyczny, dostępny dla szerokiego 
grona zainteresowanych -  także z uboższych rodzin, z uwagi na roz
maite możliwości zdobycia patentu oficerskiego, ujęte w pragmatykach.

Szereg ambitnych i nowatorskich rozwiązań prawnych, których 
przyjęcie wymusiły na ustawodawcy specyficzne potrzeby sił zbrojnych, 
chociażby w zakresie wojskowego prawa karnego, okazał się aktualny 
do dziś.

Równie aktualne okazują się wymagania stawiane dowódcy (w ory
ginale: pułku) wobec korpusu oficerskiego przed osiemdziesięciu laty, 
które posłużą za ostateczną konkluzję.

Otóż, aby pułk mógł zdać w potrzebie swój egzamin i aby przy
gotowanie do tego egzaminu w czasie pokoju odbywało się należycie, 
do tego potrzeba, by korpus oficerski tworzył jednolitą, zwartą całość 
zarówno pod względem wyszkolenia, ja k  i pod  względem moralnym. 
Korpus oficerski musi tworzyć jedną zgodną rodzinę o wysokiem po
czuciu honoru żołnierskiego (...), wysokim zapale do służby i dosko
nałej je j znajomości. (...) Kierowanie korpusem oficerskim jest niemoż
liwe bez dużej dozy przewagi moralnej i umysłowej, którą czuć powinni 
poszczególni oficerowie w dowódcy. Skoro dowódca ma być także 
przywódcą moralnym swego korpusu oficerskiego, to musi sam odzna
czać się przedewszystkiem wybitną tężyzną charakteru oraz umieć postę
pować taktownie, gdyż bez tego jego wpływ wychowawczy będzie zni
komo mały: kto chce wzbudzać zapał, powinien być sam nim owiany. Ta 
przewaga moralna i umysłowa pozwoli mu na to, że śmiało i bez 
wahania zabierze się do uzupełnienia braków swego korpusu oficers-

gą i wydajną pracę możność stopniowego przesuwania się po szczeblach kariery 
służbowej, a w  latach schyłkowych -  skromną i spokojną starość, w  postaci emery
tury”, za: M. Romeyko, op. cit, t. II, s 978-779
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kiego, pociągnie za sobą wszystkich oficerów tam, gdzie wymaga tego
82interes służby .

82 Za: F. Zarzycki, Dowódca pułku, [w:] Bellona. M iesięcznik wojskowy. Warszawa 
1922. t. VII. z. l . s .  5-6 .


