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Procedura nadania stopnia Pierwszego Marszałka Polski 
lub Marszałka Polski w XX wieku

1. wprowadzenie; 2. historyczne regulacje prawne dotyczące nadawania stopnia marszałka polski; 
3. obecnie obowiązujące regulacje dotyczące nadawania stopnia marszałka polski; 4. józef piłsudski; 
5. ferdinand foch; 6. edward Śmigły-rydz; 7. michał Żymierski; 8. konstanty rokossowski; 9. ma-
rian spychalski; 10. podsumowanie.

1

marszałek polski to najwyższy stopień wojskowy sił zbrojnych rzeczypospo-
litej polskiej1. obecnie żaden z  żyjących żołnierzy nie posiada takiego stopnia 
wojskowego. celem niniejszego artykułu jest analiza prawna podstaw przyzna-
nia stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu oraz przyznania 
stopnia marszałka polski pięciu osobom: ferdinandowi fochowi, edwardowi 
Śmigłemu-rydzowi2, michałowi Żymierskiemu, konstantemu rokossowskiemu 
oraz marianowi spychalskiemu. autor chciałby zaznaczyć, że nie będzie analizo-
wał czynów wojskowych lub postaw politycznych poszczególnych postaci3, o  ile 
przepisy aktów prawnych autora do tego nie zobowiążą. zatem analizie poddana 
zostanie tematyka prawna awansowania na stopień pierwszego marszałka polski 
lub marszałka polski.
1 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej pol-
skiej, dz.u. z 2021 r., poz. 372 (tekst jednolity).
2 jego imię i nazwisko brzmiało edward rydz, jednakże na podstawie ustawy z dnia 11 maja 
1920  r. mógł dołączyć do nazwiska pseudonim wojskowy ,,Śmigły”. ustawa z  dnia 11 maja 
1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk przybranych podczas służby wojskowej, dz.u. z 1920 r., 
nr 42, poz. 251.
3 szczególne kontrowersje budzi działalność michała Żymierskiego podczas okupacji nie-
mieckiej i w czasach stalinowskich, zob. j. pałka, Działalność Michała Żymierskiego w czasie 
okupacji niemieckiej w świetle akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ,,kwartalnik histo-
ryczny” 2014, r. cXXi, nr 2, s. 345–376; e. piwowarski, Donos na Mariana Spychalskiego, czyli 
Michała Żymierskiego ,,Uwagi o stosunkach służbowych ze Spychalskim”, ,,przegląd historyczno-
-wojskowy” 2011, r. Xii, nr 4, s. 131–144. 
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aktem normatywnym, w  którym był wymieniony stopień marszałka polski, 
była ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach ofice-
rów wojsk polskich (dalej: ustawa z dnia 23 marca 1922 r.). zgodnie z art. 9 korpus 
generalski stanowili: generał brygady, generał dywizji, generał broni i marszałek 
polski. zgodnie z art. 39 tej ustawy stopień marszałka polski nadawał prezydent 
rp za wyjątkowe zasługi w obronie ojczyzny4. 

dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojsko-
wej oficerów (dalej: dekret z dnia 12 marca 1937 r.)5 był aktem prawnym uchylają-
cym ustawę z dnia 23 marca 1922 r. 

w  związku z  wprowadzeniem ustawy konstytucyjnej z  dnia 23 kwietnia 
1935  r. (dalej: konstytucja kwietniowa) nastąpiły zmiany w  zwierzchnictwie 
prezydenta rp nad wojskiem. zgodnie z art. 63 ust. 1 konstytucji kwietniowej 
prezydent rp wydawał dekrety w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojny-
mi i był zobowiązany do wydania dekretu określającego organizację naczelnych 
władz wojskowych6. 

na podstawie art. 8 dekretu z dnia 12 marca 1937 r. marszałek polski był stop-
niem oficerskim. zgodnie z art. 12 par. 2 tego dekretu marszałek polski był miano-
wany przez prezydenta rp za wyjątkowe zasługi w obronie ojczyzny7. 

zgodnie z art. 13 ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za-
kresie działania najwyższych organów rzeczypospolitej polskiej (dalej: konstytucja 
z 1947 r.) prezydent rp stosował odpowiednio przepisy art. 40, 42, 43, 44, 45 ust. 
1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 przepisów ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – konsty-
tucja rzeczypospolitej polskiej (dalej: konstytucja marcowa)8. przepisy konstytucji 
marcowej nie wymagały kontrasygnaty żadnego urzędnika państwowego9.

dekret z dnia 12 marca 1937 r10. został uchylony przez dekret rady ministrów 
z  dnia 3 kwietnia 1948  r. o  służbie wojskowej oficerów wojska polskiego (dalej: 
4 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich, dz.u. z 1922 r., nr 32, poz. 256.
5 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów, 
dz.u. z 1937 r., nr 20, poz. 128.
6 ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., dz.u. z 1935 r., nr 30, poz. 227.
7 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
8 ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów rzeczypospolitej polskiej, dz.u. z 1947 r., nr 18, poz. 71. 
9 ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – konstytucja rzeczypospolitej polskiej, dz.u. z 1921 r., 
nr 44, poz. 267.
10 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
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dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r.). zgodnie z art. 12 ust. 1 tego dekretu nominacji 
na stopnie oficerskie dokonywał prezydent rp na wniosek ministra obrony na-
rodowej. zgodnie z art. 12 ust. 2 tego dekretu prezydent rp mianuje na stopień 
marszałka polski oficerów za ,,wyjątkowe zasługi dla państwa i wojska”. dość nie-
konsekwentnie była uregulowana kwestia obywatelstwa polskiego. zgodnie z art. 4 
dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. wobec oficera wojska polskiego nie było wymaga-
ne posiadanie obywatelstwa polskiego. zgodnie z art. 22 lit. a) tego dekretu w przy-
padku utraty lub pozbawienia obywatelstwa polskiego traciło się stopień oficerski11. 

wydawanie dekretów przez radę ministrów wynikało z  art. 4 konstytucji 
z  1947  r. sejm mógł udzielić radzie ministrów pełnomocnictw do wydawania 
dekretów z mocą ustawy z pewnymi wyjątkami (wyjątki te nie dotyczyły służby 
wojskowej oficerów wojska polskiego)12. w związku z art. 4 konstytucji z 1947 r. 
wydana przez sejm ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu rządu do wy-
dawania dekretów z mocą ustawy była legalna13.

dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r.14. został uchylony przez dekret rady ministrów 
z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych 
(dalej: dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r.). zgodnie z art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 
19 kwietnia 1951  r. ustanawiało się stopień marszałka polski. zgodnie z  art.  11 
tego dekretu na stopień marszałka polski mianował prezydent rzeczypospolitej za 
wyjątkowe zasługi dla sił zbrojnych polski ludowej15. podstawą prawną wydania 
tego dekretu była ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o upoważnieniu rządu do wyda-
wania dekretów z mocą ustawy16.

dekret z  dnia 19 kwietnia 1951  r.17 został uchylony przez ustawę z  dnia 
13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych (dalej: ustawa z dnia 
13 grudnia 1957 r.)18. w międzyczasie wprowadzona została konstytucja polskiej 

11 dekret z  dnia 3 kwietnia 1948  r. o  służbie wojskowej oficerów wojska polskiego, dz.u. 
z 1948 r., nr 20, poz. 135.
12 ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów rzeczypospolitej polskiej…
13 ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu rządu do wydawania dekretów z mocą usta-
wy, dz.u. z 1948 r., nr 15, poz. 107.
14 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
15 dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych, 
dz.u. z 1951 r., nr 22, poz. 172.
16 ustawa z dnia 23 marca 1951  r. o upoważnieniu rządu do wydawania dekretów z mocą 
ustawy, dz.u. z 1951 r., nr 16, poz. 126.
17 dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych…
18 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych, dz.u. z 1958 r., 
nr 2, poz. 5.
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rzeczypospolitej ludowej, uchwalona przez sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 
1952 r. (dalej: konstytucja z 1952 r.)19. 

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957  r. ustanowiony został 
stopień marszałka polski. zgodnie z art. 12 na stopień marszałka polski miano-
wała tego oficera rada państwa za ,,wyjątkowe zasługi dla polskiej rzeczypospo-
litej ludowej i jej sił zbrojnych”. do awansu do pierwszego stopnia oficerskiego, 
tj. podporucznika, oraz stopni generalskich i admiralskich rada państwa potrze-
bowała wniosku ministra obrony narodowej, a  w  przypadku marszałka polski 
mogła awansować oficera z  własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony ministra 
obrony narodowej 20. 

zgodnie z art. 213 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (dalej: ustawa z dnia 21 listopa-
da 1967 r.) przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. zostały uchylone, ale tylko 
w części dotyczącej żołnierzy wykonywających służbę wojskową21. ustawa z dnia 
13 grudnia 1957 r.22 została w całości uchylona ustawą z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych23.

zmiana nazwy państwa z  rzeczypospolitej polskiej na polską rzeczpospoli-
tą ludową nie wiązała się ze zmianą nazwy stopnia na ,,marszałek polskiej rze-
czypospolitej ludowej”. należy podkreślić, że używanie stopnia „marszałek prl” 
względem nadań najwyższego stopnia wojskowego od 1945 r. jest niepoprawne, 
a jedyną poprawną formą jest „marszałek polski”24.

3

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. art. 74 pkt 3 najwyż-
szym stopniem wojskowym w  wojsku polskim jest stopień marszałka polski. 

19 konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy 
w dniu 22 lipca 1952 r., dz.u. z 1952 r., nr 33, poz. 232.
20 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych… 
21 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony polskiej rzeczypo-
spolitej ludowej, dz.u. z 1967 r., nr 44, poz. 220.
22 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych…
23 ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dz.u. z 1970 r., 
nr 16, poz. 134.
24 we wniosku prezydenta rp andrzeja dudy z dnia 30 marca 2018 r. o ponowne rozpatrze-
nie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, 
którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, michał rola-
-Żymierski został określony jako ,,marszałek prl” (s. 6), https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-
172-152-2018.pdf [dostęp: 24.11.2021].

https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-172-152-2018.pdf
https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-172-152-2018.pdf
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zgodnie z art. 76 pkt 6 wskazanej ustawy, prezydent rzeczypospolitej polskiej na 
wniosek ministra obrony narodowej może mianować oficera posiadającego sto-
pień generała lub admirała za wyjątkowe zasługi dla sił zbrojnych25. należy pod-
kreślić, że na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
żaden oficer nie został awansowany na stopień marszałka polski26.

4

nazwa stopnia wojskowego józefa piłsudskiego budzić może wątpliwości. 
w niektórych aktach prawnych jest on określany jako ,,marszałek józef piłsud-
ski”, w  innych z kolei jako ,,pierwszy marszałek polski józef piłsudski”. por. np. 
zarządzenie prezydenta rzeczypospolitej z  dnia 4 lipca 1923  r. w  przedmiocie 
uchwały sejmu w sprawie zasłużenia się narodowi marszałka józefa piłsudskie-
go27 i nieobowiązującą dziś28 ustawę z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia 
józefa piłsudskiego, pierwszego marszałka polski29. sprawa ta zostaje rozstrzy-
gnięta w przypadku aktu nominacyjnego dekretu l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r., 
w którym to józef piłsudski przyjął i zatwierdził stopień ,,pierwszego marszałka 
polski”30. w związku z tym należy uznać, że słowo ,,pierwszy” przed nazwą ,,mar-
szałek polski” nie oznacza liczebnika, lecz stanowi integralną część nazwy stopnia 
wojskowego.

w  pierwszej kolejności należy ocenić, jakie były podstawy prawne nadania 
stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu. w dniu 11 listopada 
1918 r. zostało wydane orędzie rady regencyjnej w przedmiocie przekazania na-
czelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi józefowi piłsudskiemu. zgod-

25 ustawa z  dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej  
polskiej…
26 ostatnia nominacja na stopień marszałka polski miała miejsce 7 listopada 1963 r.
27 zarządzenie prezydenta rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie uchwały sej-
mu w sprawie zasłużenia się narodowi marszałka józefa piłsudskiego, dz.u. z 1923 r., nr 67, 
poz. 520.
28 ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia józefa piłsudskiego, pierwszego mar-
szałka polski (dz.u. 1938 r., nr 25, poz. 219) została uchylona przez artykuł V § 1 ustawy z dnia 
19 kwietnia 1969 r. – przepisy wprowadzające kodeks karny (dz.u. z 1969 r., nr 13, poz. 95): 
,,uchyla się wydane przed dniem 5 września 1939 r. ustawy szczególne oraz inne akty prawne 
z mocą ustawy, zawierające przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwa”.
29 zgodnie z przepisami tej ustawy każdy, kto uwłaczał imieniu józefa piłsudskiego, podlegał 
karze więzienia do lat 5. ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia józefa piłsudskie-
go, pierwszego marszałka polski… 
30 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r., dziennik personalny ministerstwa spraw wojsko-
wych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r.
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nie z treścią tego orędzia rada regencyjna przekazała brygadierowi józefowi pił-
sudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim31. 
natomiast w dniu 14 listopada 1918 r. zostało wydane orędzie rady regencyjnej 
w przedmiocie rozwiązania rady regencyjnej i przekazania najwyższej władzy 
państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich józefowi piłsudskiemu. tym 
dokumentem nastąpiło rozwiązanie rady regencyjnej i powierzenie józefowi pił-
sudskiemu władzy państwowej32. w związku z tym w dniu 14 listopada 1918 r. zo-
stał wydany dekret naczelnego dowódcy józefa piłsudskiego (dalej: dekret z dnia 
14 listopada 1918 r.), w którym to zwrócona jest uwaga, że tylko sejm ustawo-
dawczy jest właściwy do przeprowadzenia ,,głębokich reform społecznych”. jedno-
cześnie piłsudski poinformował, że złożył na ręce prezydenta ministrów wniosek 
o utworzenie ,,najwyższej władzy reprezentacyjnej republiki polskiej”33.

w związku z dekretem z dnia 14 listopada 1918 r. w dniu 22 listopada 1918 r. 
wydany został dekret naczelnika państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
republiki polskiej (dalej: dekret z dnia 22 listopada 1918 r.), który miał obowią-
zywać do chwili zwołania sejmu ustawodawczego. zgodnie z art. 1 tego dekretu 
józef piłsudski objął jako tymczasowy naczelnik państwa polskiego ,,najwyższą 
władzę republiki polskiej” oraz zobowiązał się do jej sprawowania do momentu 
zwołania sejmu ustawodawczego34. 

w dniu 28 listopada 1918 r. na wniosek rady ministrów został wydany przez 
tymczasowego naczelnika państwa polskiego józefa piłsudskiego dekret o  or-
dynacji wyborczej do sejmu ustawodawczego35. w związku z  tym tego samego 
dnia wydano dekret o wyborach do sejmu ustawodawczego, który to zarządzał 
na dzień 26 stycznia 1919 r. wybory do sejmu ustawodawczego. wybory te zosta-
ły przeprowadzone na ziemiach wchodzących w skład byłego zaboru rosyjskiego 
i austriackiego36.
31 orędzie rady regencyjnej z dnia 11 listopada 1918 r. w przedmiocie przekazania naczelne-
go dowództwa wojsk polskich brygadjerowi józefowi piłsudskiemu, dziennik praw państwa 
polskiego [dalej: dz.pr.p.p.] z 1918 r., nr 17, poz. 38.
32 orędzie rady regencyjnej w  przedmiocie rozwiązania rady regencyjnej i  przekazania 
najwyższej władzy państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich józefowi piłsudskiemu, 
dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 17, poz. 39. 
33 dekret naczelnego dowódcy józefa piłsudskiego z dnia 14 listopada, dz.pr.p.p. z 1918  r., 
nr 17, poz. 40.
34 dekret naczelnika państwa z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
republiki polskiej, dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 17, poz. 41.
35 dekret naczelnika państwa z  dnia 28 listopada 1918  r. o  ordynacji wyborczej do sejmu 
ustawodawczego,  dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 18, poz. 46.
36 dekret naczelnika państwa z dnia 28 listopada 1918 r., o wyborach do sejmu ustawodaw-
czego, dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 18, poz. 47. 
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podczas obrad sejmu ustawodawczego została przyjęta uchwała sejmu z dnia 
20 lutego 1919  r. o  powierzeniu józefowi piłsudskiemu dalszego sprawowania 
urzędu naczelnika państwa, niekiedy nazywana ,,konstytucją lutową” lub ,,małą 
konstytucją 1919” (dalej: uchwała sejmowa). zgodnie z art. 1 uchwały sejmowej 
sejm ustawodawczy przyjął oświadczenie józefa piłsudskiego, który to złożył na 
ręce sejmu urząd naczelnika państwa, i „wyrażał mu podziękowanie za pełne tru-
dów sprawowanie urzędu w służbie dla ojczyzny” (jako tymczasowy naczelnik 
państwa polskiego). 

jednakże kluczowa jest analiza przepisów art. 2 pkt 2 uchwały sejmowej. na-
czelnik państwa był najwyższym wykonawcą uchwał sejmu w sprawach cywilnych 
i wojskowych37. oznacza to, że naczelnik państwa nie mógł w żaden sposób wyra-
zić sprzeciwu wobec aktów prawnych uchwalonych przez sejm, np. w formie weta. 
tak więc prawo stanowione przez sejm miało pierwszeństwo nad aktami wyda-
wanymi przez naczelnika państwa, co oznaczało całkowite podporządkowanie 
się naczelnika państwa decyzjom sejmu ustawodawczego – zarówno w sprawach 
cywilnych, jak i wojskowych38.

następnie sejm ustawodawczy uchwalił przepisy ustawy z  dnia 2 sierpnia 
1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w wojsku polskiem 
(dalej: ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r.). zgodnie z art. 14 tej ustawy skład ogólnej 
komisji weryfikacyjnej ustalił naczelny wódz na wniosek ministra spraw woj-
skowych po uzgodnieniu z szefem sztabu generalnego. warto jednak podkreślić, 
że brak jest informacji w  tej ustawie przewidującej możliwość weryfikacji przez 
ogólną komisję kodyfikacyjną na stopień wojskowy marszałka polski. najwyższy 
wymieniony w  tej ustawie stopień wojskowy to generał broni (trzygwiazdkowy 
generał).

należy zwrócić uwagę na przepisy art. 11 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r., któ-
ry to dopuszczał (,,za wybitne zdolności organizacyjne lub wysokie wartości bo-
jowe”) wobec oficerów służących w wojsku polskim od dnia 1 listopada 1918 r. 
lub służących w armii polskiej formowanej we francji od dnia 1 lipca 1918 r. do 
dnia 1 czerwca 1919 r. awans o jeden stopień wyżej niż wynika to z ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r. dodatkowo wniosek taki musiałby być umotywowany. dotyczy-
ło to sytuacji, w której awans następował na podstawie wymienionych w ustawie 

37 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa, dz.pr.p.p. z 1919 r., nr 19, poz. 226.
38 warto podkreślić, że de iure najwyższą władzę w sprawach wojskowych posiadał sejm, acz-
kolwiek praktyka wyglądała inaczej: józef piłsudski zapewnił sobie w tych kwestiach swobodę 
działania. zob. k. nowak, Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami 
zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym, wydawnictwo uniwer-
sytetu rzeszowskiego, rzeszów 2016, s. 20. 
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z dnia 2 sierpnia 1919 r. stopni wojskowych. tak więc zgodnie z prawem istniała 
możliwość awansu ze stopnia generała porucznika na stopień generała broni, a nie 
ze stopnia generała broni na niewymieniony w ustawie z dnia 2 sierpnia 1919 r. 
stopień marszałka polski lub pierwszego marszałka polski39.

warto w  tym miejscu przytoczyć treść rozkazu ministra spraw wojskowych 
l. 1088. z dnia 19 marca 1920 r. (dalej: rozkaz l. 1088) oraz dekretu naczelnego 
wodza l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r. (dalej: dekret l. 2093).

treść rozkazu l. 1088:

Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana do życia Dekretem Naczelnego Wodza 
z dnia 18 lutego 1920 r. w myśl Ustawy Sejmowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu 
starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskiem uchwaliła w dniu 26 lute-
go 1920 r. na pierwszym konstytuującym się posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie, 
w dowód czci i hołdu dla Wodza Naczelnego zwrócić się do niego z prośbą o przyjęcie 
Najwyższej Godności Wojskowej, – stopnia Pierwszego Marszałka Polski. 

Wódz Naczelny stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjął.

Minister Spraw Wojskowych 
(–) J. Leśniewski

generał-porucznik
Za zgodność:

P. O. Szefa Oddziału V.
(–) Platowski
Major p. d. Szt. Gener.40

treść dekretu l. 2093:

Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuje i zatwierdzam.
Naczelny Wódz

(–) Piłsudski
Pierwszy Marszałek Polski

Minister Spraw Wojskowych 
(–) J. Leśniewski
generał-porucznik41.

podsumowując: oficerowie mianowani przez naczelnego wodza józefa piłsud-
skiego, uchwalili stanowisko, aby zwrócić się do naczelnego wodza józefa piłsud-
39 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem, dz.pr.p.p. z 1919 r., nr 65, poz. 399.
40 rozkaz l. 1088 z dnia 19 marca 1920 r., dziennik personalny ministerstwa spraw wojsko-
wych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r. 
41 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r.…
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skiego, aby ten mianował na stopień pierwszego marszałka polski naczelnego wo-
dza józefa piłsudskiego. w związku z tym naczelny wódz józef piłsudski przyjął 
i zatwierdził stanowisko ogólnej komisji weryfikacyjnej powołanej przez naczel-
nego wodza józefa piłsudskiego, aby zatwierdzić naczelnemu wodzowi józefowi 
piłsudskiemu stopień pierwszego marszałka polski. 

zastanawiające jest to, że ogólna komisja weryfikacyjna stała się w tej sprawie 
organem inicjującym, choć – jak sama nazwa wskazuje – była ona organem wery-
fikującym, czyli działającym na wniosek, tym bardziej że przepisy ustawy z dnia 2 
sierpnia 1919 r. nie nadawały tejże komisji kompetencji inicjujących42. dodatkowo 
dekret l. 2093 uwierzytelnił minister spraw wojskowych43. zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. nie wymagano kontrasygnaty tego ministra w tej 
sprawie44. jeśli natomiast nominacja potrzebowałaby kontrasygnaty na podstawie 
przepisów uchwały sejmowej, to dekret l. 2093 musiałby józef piłsudski wydać 
nie jako naczelny wódz, ale jako naczelnik państwa45. 

w tym miejscu należy zadać pytanie, czy stanowisko ogólnej komisji weryfi-
kacyjnej było zgodne z prawem, a jeśli nie – to co powinna zrobić komisja, aby ta 
kwestia była przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa.

po pierwsze faktem jest to, że ogólna komisja weryfikacyjna wnioskowa-
ła o nadanie stopnia wojskowego nieuregulowanego w przepisach ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r.46. po drugie w dzienniku personalnym ministerstwa spraw woj-
skowych nr 12 z 3 kwietnia 1920 r. brak jest pisemnego stanowiska wydanego przez 
ogólną komisję weryfikacyjną, tak więc trudno ocenić podstawę prawną, jaką 
kierowała się komisja47.  jakie kroki prawne powinna poczynić, aby zalegalizować 
decyzję o przyznaniu stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu?

ogólna komisja weryfikacyjna mogła rozwiązać ten problem na dwa sposoby:
1) zwrócić się do sejmu ustawodawczego, aby ten zmienił ustawę z dnia 2 sierp-

nia 1919 r. oraz znowelizował przepisy tak, aby najwyższym możliwym stop-
niem wojskowym przyznawanym na podstawie tej ustawy był stopień marszał-
ka polski.

42 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
43 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r.…
44 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
45 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa…
46 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
47 dziennik personalny ministerstwa spraw wojskowych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r.
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2) zwrócić się do sejmu ustawodawczego, aby ten uchwalił ustawę nadającą god-
ność pierwszego marszałka polski lub marszałka polski józefowi piłsudskiemu.
oba te rozwiązania byłyby zgodne z prawem. na podstawie uchwały sejmowej 

,,wola sejmu ustawodawczego”, bez względu na nazwę aktu prawnego wydanego 
przez ten organ, była najwyższym źródłem prawa w  ówczesnej polsce48. jedyną 
drogą legalizacji stopnia wojskowego pierwszego marszałka polski nadanego józe-
fowi piłsudskiemu byłyby więc prace we współudziale z sejmem ustawodawczym. 
każda forma nadania stopnia pierwszego marszałka polski bez udziału sejmu 
ustawodawczego była działaniem nielegalnym.

aktem normatywnym, w którym wymieniono stopień marszałka polski, była 
ustawa z dnia 23 marca 1922 r. zgodnie z art. 9 korpus generalski stanowili gene-
rał brygady, generał dywizji, generał broni i marszałek polski. ustawa ta zgodnie 
z art. 122 uchylała wszystkie akty normatywne z nią sprzeczne49, czyli także ustawę 
z dnia 2 sierpnia 1919 r.50. warto jednak zwrócić uwagę, że co prawda nowe prze-
pisy uchylały przepisy poprzedniej ustawy, lecz nie uchylały decyzji wydanej na 
podstawie przepisów obowiązujących w 1920 r. oznacza to, że wprowadzenie no-
wego aktu prawnego, tj. ustawy z dnia 23 marca 1922 r., nie ,,legalizowało” stopnia 
pierwszego marszałka polski przyznanego józefowi piłsudskiemu. 

zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. awansowanie mogło nastąpić 
o  jeden stopień. tak więc nie istniała możliwość, aby józef piłsudski mógł być 
awansowany na stopień pierwszego marszałka polski ze stopnia, którego nie prze-
widywała ustawa z dnia 23 marca 1922 r., tj. stopnia brygadiera51. 

warto także zaznaczyć, że pojawiający się w literaturze pogląd, jakoby uchwa-
lenie przez sejm ,,normy płacy dla marszałka” miało legalizować nadanie stopnia 
pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu, jest błędny52. to, że uchwa-
lono przepisy w zakresie uposażenia wojskowych i że pojawia się w nich stopień 
marszałka polski (a nie pierwszego marszałka polski) z wynagrodzeniem na po-

48 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa…
49 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
50 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
51 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
52 tadeusz ciświcki jest autorem dość karkołomnej tezy, że co prawda józef piłsudski otrzymał 
stopień pierwszego marszałka polski niezgodnie z prawem, ale nadanie to legalizowała ustawa 
wprowadzająca płace oficerskie. zob. t. ciświcki, O Naczelniku Państwa i Prezydencie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Studjum prawno-polityczne, fiszer i majewski, poznań 1922, s. 36–40
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ziomie płacy podstawowej wynoszącej 5000 marek, nie oznacza legalizacji stopnia 
wojskowego józefa piłsudskiego. oznacza to wypłatę pensji w wysokości 5000 ma-
rek każdemu, kto posiada stopień marszałka polski (a nie pierwszego marszałka 
polski), nie decyduje natomiast o tym, czy nadanie stopnia było zgodne czy nie-
zgodne z ówczesnym prawem53.

podsumowując: józef piłsudski otrzymał stopień pierwszego marszałka polski 
z naruszeniem przepisów, gdyż został awansowany na stopień wojskowy niewy-
stępujący w ustawie z dnia 2 sierpnia 1919 r., na wniosek organu nieposiadającego 
kompetencji inicjujących54. oznacza to, że w świetle przepisów prawa józef piłsud-
ski posiada stopień brygadiera.

5

drugim żołnierzem, który otrzymał stopień marszałka polski, był ferdinand 
foch. w  piątek 13 kwietnia 1923  r. prezydent rp  stanisław wojciechowski, na 
wniosek ministra spraw wojskowych generała dywizji kazimierza sosnkowskie-
go  i  uchwały rady ministrów, nadał ferdinandowi fochowi stopień wojskowy 
marszałka polski55.

zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. stopień marszałka 
polski nadawany był przez prezydenta rp za ,,wyjątkowe zasługi w obronie ojczy-
zny”. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. oficerami wojska polskiego 
mogli być także cudzoziemcy, lecz tylko za zgodą prezydenta rp i tylko pełnią-
cy służbę kontraktowo. oznaczało to, że cudzoziemiec najpierw musiał otrzymać 
zgodę wydaną przez prezydenta rp, a następnie otrzymywał stopień oficerski wy-
łącznie na czas pełnienia służby kontraktowej.

przepisy ustawy z dnia 23 marca 1922 r. nie przewidywały nadania stopnia ofi-
cerskiego cudzoziemcowi ,,za zasługi”. tak więc ferdinand foch nie mógł otrzy-
mać stopnia marszałka polski nawet w sytuacji, w której pełniłby służbę kontrak-
tową w wojsku polskim. a takiej służby nie pełnił.

53 w treści ustawy brak jest informacji, że płaca marszałka polski przypisana jest wyłącznie 
józefowi piłsudskiemu. ustawa tymczasowa z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób 
wojskowych. dz.u. z 1920 r., nr 106, poz. 699.
54 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
55 dział nieurzędowy. z prezydjum rady ministrów, monitor polski [dalej: m.p.], nr 85 z dnia 
14 kwietnia 1923 r., s. 2.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wojciechowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sosnkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sosnkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
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ani przepisy ustawy z dnia 23 marca 1922 r.56, ani przepisy konstytucji marco-
wej57 nie wymagały kontrasygnaty takiego wniosku ze strony rady ministrów czy 
ministra spraw wojskowych.

dodatkowo art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. dopuszczał awansowanie 
oficera zarówno w czasie wojny, jak i pokoju o jeden stopień. tak więc nie można 
było w świetle prawa nadać stopnia marszałka polski osobie, która posiadała sto-
pień niższy niż generał broni, nie wspominając o nadaniu tegoż stopnia osobie, 
która nie służyła wcześniej w wojsku polskim.

podsumowując: ferdinand foch otrzymał stopień marszałka polski z narusze-
niem przepisów prawa w części dotyczącej nadania cudzoziemcowi honorowego 
stopnia marszałka polski za zasługi bez pełnienia służby wojskowej na kontrakcie, 
który nie posiadał wcześniej stopnia generała broni58. oznacza to, że ferdinand 
foch nie jest w świetle prawa marszałkiem polski.

6

trzecim żołnierzem, który otrzymał stopień marszałka polski, był edward 
Śmigły-rydz. w dniu 10 listopada 1936 r. otrzymał on awans ze stopnia generała 
dywizji do generała broni59 i tego samego dnia został awansowany ze stopnia gene-
rała broni do stopnia marszałka polski60.

oprócz uzyskania stopnia marszałka polski, edward Śmigły-rydz został tego 
samego dnia odznaczony także orderem orła Białego61. zgodnie z art. 14 zdanie 2 
konstytucji kwietniowej nominacja ta nie wymagała kontrasygnaty jakiegokolwiek 
urzędnika62.
56 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
57 ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – konstytucja rzeczypospolitej polskiej…
58 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
59 w monitorze polskim pojawia się następująca notatka: ,,w dniu 9 listopada [1936 r. – przyp. 
a.B.] generalny inspektor sił zbrojnych gen. dyw. [generał dywizji – przyp. a.B.] Śmigły-
-rydz przyjął delegację w składzie […]”. wynika z niej, że w dniu 9 listopada 1936 r. edward 
Śmigły-rydz, pełniący wówczas urząd generalnego inspektora sił zbrojnych, posiadał rangę 
generała dywizji. w związku z  tym awans na stopień generała broni musiał nastąpić w dniu 
10 listopada 1936 r. z general. insp. sił zbrojnych, m.p., nr 262 z dnia 10 listopada 1936 r., s. 3. 
60 w zarządzeniu prezydenta rp z dnia 10 listopada 1936 r. widnieje adnotacja, że nominację 
na stopień marszałka polski otrzymał generał broni edward Śmigły-rydz. zarządzenie prezy-
denta rp z dnia 10 listopada 1936 r., m.p., nr 262 z dnia 10 listopada 1936 r., s. 1. 
61 zarządzenie prezydenta rp z dnia 10 listopada 1936 r., dziennik personalny ministerstwa 
spraw wojskowych, nr 3 z dnia 11 listopada 1936 r.
62 ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.…
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nominacja edwarda Śmigłego-rydza nastąpiła zgodnie z obowiązującym pra-
wem. zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. awans mógł nastąpić tylko 
o jeden stopień. tak więc najpierw awansowano Śmigłego-rydza ze stopnia gene-
rała dywizji na stopień generała broni. zgodnie z art. 38 ustawy awans do stopnia 
generała broni ze stopnia generała dywizji mógł nastąpić po okresie co najmniej 
3 lat służby. ten warunek został spełniony63. natomiast awans ze stopnia generała 
broni na stopień marszałka polski mógł nastąpić tego samego dnia, gdyż ustawa 
z dnia 23 marca 1922 r. nie przewidywała okresu służby w wojsku polskim, jakim 
musiał się legitymować generał broni, by móc być awansowany na stopień mar-
szałka polski64.

w związku z tym należy uznać, że nominacja edwarda Śmigłego-rydza na sto-
pień marszałka polski odbyła się zgodnie z ówczesnymi przepisami prawa.

7

czwartą osobą, która uzyskała stopień marszałka polski, był michał Żymierski 
lub michał rola-Żymierski. w ,,akcie nominacyjnym” widnieje tylko ,,michał Ży-
mierski”, w związku z tym na potrzeby artykułu ta forma będzie używana.

michał Żymierski w czasie i wojny światowej służył w legionach jako oficer, 
a następnie w ii rp otrzymał stopień generała brygady65. stopień generalski otrzy-
mał w wieku zaledwie 34 lat66. 

w dniu 29 kwietnia 1926 r. zostało wszczęto śledztwo wstępne przeciwko ge-
nerałowi brygady włodzimierzowi zagórskiemu, generałowi brygady michałowi 
Żymierskiemu oraz pułkownikowi janowi Borejszy o szereg nieprawidłowości do-
tyczących zakupu masek gazowych dla wojska polskiego. akt oskarżenia został 
rozszerzony w dniu 21 maja 1926 r. (czyli po zamachu majowym) m.in. o brak 
właściwego nadzoru w  sprawie zakupu masek firmy ,,protekta”67. warto w  tym  
 

63 autorowi nie udało znaleźć się awansu edwarda Śmigłego-rydza na stopień dwugwiazd-
kowego generała. jednak w 1922 r., kiedy to Śmigły-rydz  otrzymał order odrodzenia polski 
iii klasy, widniał jako dwugwiazdkowy generał, tj. jako generał porucznik. dziennik personal-
ny ministerstwa spraw wojskowych, nr 3 z dnia 18 lutego 1922 r., s. 119.
64 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
65 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część II: Rozprawa główna, ,,palestra” 
2000, nr 5–6, s. 102. 
66 rocznik oficerski 1928, s. 12.
67 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część I: Aresztowanie i śledztwo, ,,palestra” 
2000, nr 4, s. 183–184. 
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miejscu zaznaczyć, że michał Żymierski w  trakcie zamachu majowego opowie-
dział się po stronie legalnego rządu68.

w związku z tym śledztwem, wyrokiem wojskowego sądu okręgowego nr 1 
w warszawie z dnia 6 września 1927 r. Żymierski został skazany na 5 lat więzienia 
z degradacją, za następujące przestępstwa:
1) zbrodnię nadużycia zaufania regulowaną w art. 143 wojskowego kodeksu kar-

nego z 1872 r. (dalej: wkk) oraz art. 578 cz. i i ii kodeksu karnego z 1903 r. 
(dalej: kk);

2) występek w służbie państwowej regulowany w art. 143 wkk i art. 639 cz. i i ii 
kk;

3) występek w służbie państwowej regulowany w art. 145 wkk i art. 656 cz. iii 
kk
uwolniony natomiast został od zarzutu sprzedajności urzędniczej z  art. 140 

wkk.
na poczet orzeczonej kary zaliczony został okres od dnia aresztowania, tj. od 

28 maja 1926 r. treść wyroku: „zasądza się oskarżonego gen. bryg. michała Ży-
mierskiego po myśli art. 578 cz. ii, sankcja 2 k.k. z 1903 r. przy zastosowaniu art. 
19 r(ozporządzenia) r(ady) m(inistrów) z dnia 10 maja 1920 r. dz.u.r.p. nr 59, 
poz. 369 na karę ciężkiego więzienia przez 5 lat (pięć lat) ze skutkami prawnymi 
przewidzianymi w art. 28 i 30 k.k. 1903 r.”. orzeczono także „wydalenie oskarżone-
go generała brygady michała Żymierskiego z wojska”69.

wyrok wojskowego sądu okręgowego nr 1 został podtrzymany uchwałą naj-
wyższego sądu wojskowego r.569/28 z 26 stycznia 1929 r. straty, które poniósł 
skarb państwa na skutek przestępczej działalności ówczesnego generała brygady 
michała Żymierskiego, miały wynieść prawie 800 000 ówczesnych złotych70.

oznacza to, że w świetle prawa michał Żymierski nie był już generałem bryga-
dy, a osobą cywilną71.

68 g. kulka, Sprawa sądowo-honorowa gen. Michała Żymierskiego w latach 1925–1929, „prze-
gląd historyczno-wojskowy” 2014, nr 4, s. 192.
69 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część III: Wyrok Wojskowego Sądu Okrę-
gowego w Warszawie, ,,palestra” 2000, nr 7–8, s. 122.
70 Ibidem.
71 wynikało to z przepisów art. 28 kk, który nie przewidywał degradacji do stopnia szeregowca, 
lecz utratę rangi wojskowej. dodatkowo konsekwencją zapisaną w art. 28 kk było zastosowanie 
art. 30 pkt 3 kk, dotyczącego niemożności służby w armii lądowej. w. makowski, Kodeks Kar-
ny obowiązujący tymczasowo w  Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego 
z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia kar-
ne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austrjackiej 
obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższe-
go, t. i: Część ogólna, instytut wydawniczy „Bibljoteka polska”, warszawa 1921, s. 107, 109–110.
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michał Żymierski został ,,mianowany” na stopień marszałka polski przez kra-
jową radę narodową (dalej: krn) w dniu 3 maja 1945 r. 

marszałek polski michał Żymierski
dzień 3 maja 1945 r. zapisał się raz na zawsze w historii wojska polskiego. w tym dniu 
najwyższy organ rzeczypospolitej – krajowa rada narodowa – mianowała naczelnego 
dowódcę wojska polskiego, generała Broni michała Żymierskiego, marszałkiem pol-
ski – w uznaniu wyjątkowych zasług w walce o wyzwolenie demokratycznej rzeczypo-
spolitej polskiej i w rozgromieniu odwiecznego wroga germańskiego […]72.

choć jest to dokument wydany przez główny zarząd polityczno-wychowaw-
czy ludowego wojska polskiego, nie wskazuje jakiegokolwiek aktu prawnego, na 
podstawie którego michał Żymierski miał otrzymać stopień wojskowy marszałka 
polski (podana jest tylko informacja, że uczyniła to krn). oprócz tego w piśmie 
tym podkreślono niektóre ,,wybitne czyny” michała Żymierskiego, które nie miały 
pokrycia w rzeczywistości.

należy odpowiedzieć na pytanie, czy krn miała kompetencje prawne, aby 
awansować michała Żymierskiego na stopień wojskowy marszałka polski.

nominacja krn nie miała wiążącej mocy prawnej, gdyż nie została zaakcep-
towana przez rząd rzeczypospolitej polskiej na uchodźstwie (dalej: rząd londyń-
ski), który to w dniu 3 maja 1945 r. posiadał podmiotowość prawną w rozumieniu 
prawa międzynarodowego. utrata tej podmiotowości nastąpiła z  dniem 5 lipca 
1945 r., kiedy to wielka Brytania i usa wycofały swoje poparcie dla rządu lon-
dyńskiego73. co więcej, rząd londyński nie mógł (tak jak to uczyniła krn) uznać 
wyroku wojskowego sądu okręgowego nr 1 w warszawie podtrzymanego przez 
najwyższy sąd wojskowy za niewywołujący żadnych skutków prawnych, gdyż 
mogłoby to rodzić dalekosiężne konsekwencje nieuznawania wyroków wydanych 
przez sądownictwo wojskowe w czasach ii rp. skoro rząd londyński nie uznałby 
wyroków sądów wojskowych w jednej sprawie, to musiałby to uczynić we wszyst-
kich sprawach wojskowych i cywilnych. 

krn nie uznawała wyroków wydanych przez sądy wojskowe oraz najwyższy 
sąd wojskowy w dwudziestoleciu międzywojennym.

oprócz tego w momencie ,,nominacji” Żymierskiego na stopień marszałka pol-
ski organem kompetentnym był prezydent rp, a nie krn, gdyż podstawa prawna 

72 pismo z dnia 4 maja 1945 r. wydane przez wojsko polskie główny zarząd polityczno-wy-
chowawczy. 
73 p. gotowiecki, Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego 
emigracji politycznej na Zachodzie (1945–1990), ,,miscellanea historico-iuridica” 2016, t. 15, 
z. 1, s. 206–207.
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wynikała z art. 11 par. 2 obowiązującego wtedy dekretu prezydenta rp z dnia 12 
marca 1937 r.74.

podsumowując: de iure michał Żymierski nie był nawet żołnierzem posiada-
jącym stopień szeregowca, gdyż został wydalony z  wojska wyrokiem sądu woj-
skowego w okresie ii rp, a wyroku tego nigdy nie uchylono. co więcej, otrzymał 
,,nominację” na marszałka polski bez konsultacji z ówczesnym jedynym legalnym 
ośrodkiem władzy, jakim był rząd londyński75. po trzecie ,,nominacja” została do-
konana przez organ nieuprawniony, jakim była krn, a nie przez prezydenta rp.

8

piątym żołnierzem, który uzyskał stopień marszałka polski, był konstanty ro-
kossowski. został on mianowany marszałkiem polski przez prezydenta rp Bo-
lesława Bieruta na wniosek ministra obrony narodowej michała Żymierskiego 
pismem z dnia 5 listopada 1949 r. (dalej: pismo z dnia 5 listopada 1949 r.)76.

zgodnie z art. 14 dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. do mianowania na stopień 
wyższy konieczne było posiadanie stopnia niższego (np. awansowany generał dy-
wizji musiał posiadać stopień generała brygady), jednakże przepis ten nie dotyczył 
awansu na stopień marszałka polski77.

warto zaznaczyć, że na w  piśmie z  dnia 5 listopada 1949  r. widnieje podpis 
zarówno prezydenta rp Bolesława Bieruta, jak i ówczesnego ministra obrony na-
rodowej michała Żymierskiego78. 

jednakże nie oznacza to, że nominacja konstantego rokossowskiego na sto-
pień marszałka polski była zgodna z ówczesnym prawem. zgodnie z art. 5 dekre-
tu z dnia 3 kwietnia 1948 r. oficerowie tworzą korpus oficerski wojska polskie-
go. warto jednak zaznaczyć, że pierwszym stopniem oficerskim zgodnie z art. 9 
ust. 1 tego dekretu był chorąży, a w marynarce wojennej rp – chorąży marynarki. 
zgodnie z art. 12 ust. 2 tego dekretu na stopień marszałka polski prezydent rp 
może mianować oficerów. oficerów w znaczeniu oficerów wojska polskiego, a nie 
oficerów związku socjalistycznych republik radzieckich.

74 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
75 Brak jest informacji o konsultacji tej nominacji z rządem londyńskim. pismo z dnia 4 maja 
1945 r. wydane przez wojsko polskie główny zarząd polityczno-wychowawczy.
76 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski. 
77 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
78 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski.
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zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 zd. 2 w zw. z art. 14 zd. 2 de-
kretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. istniała prawna możliwość awansowania ze stop-
nia chorążego do stopnia marszałka polski. jednakże aby być awansowanym na 
stopień marszałka polski, konieczne było posiadanie stopnia oficerskiego (choćby 
chorążego) wojska polskiego79. 

w piśmie z dnia 5 listopada 1949 r. brak jest adnotacji, jaki stopień oficerski 
wojska polskiego posiadał w momencie nominacji konstanty rokossowski. poda-
no tylko: ,,mianuję obywatela marszałkiem polski”80.

podsumowując: nie ulega wątpliwości, że osobą niebędąca oficerem wojska 
polskiego (nawet marszałek zsrr) nie mogła uzyskać stopnia marszałka polski81. 
w związku z tym nominacja konstantego rokossowskiego na stopień marszałka 
polski była niezgodna z ówczesnymi przepisami prawa polskiego. oznacza to, że 
konstanty rokossowski nie jest w świetle prawa marszałkiem polski.

9

ostatnim żołnierzem awansowanym do stopnia marszałka polski był marian 
spychalski. otrzymał on od rady państwa nominację na stopień marszałka polski 
w dniu 7 października 1963 r.82. na podstawie konstytucji 1952 r. rada państwa nie 
potrzebowała do zatwierdzenia decyzji podpisu żadnego urzędnika83. aktem regu-
lującym nadanie stopnia marszałka polski była ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r.84. 
tak więc nominacja ta odbyła się zgodnie z ówczesnymi przepisami prawnymi.

10

należy stwierdzić, że przyznanie godności pierwszego marszałka polski jó-
zefowi piłsudskiemu oraz stopnia marszałka polski: ferdinandowi fochowi, mi-
chałowi Żymierskiemu oraz konstantemu rokossowskiemu nastąpiło z narusze-
niem ówczesnego prawa. oznacza to, że wyżej wymienieni nie są w świetle prawa  
 
79 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
80 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski.
81 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
82 n. kołomiejczyk, r. halaba, w. góra, Calendarium Polski Ludowej 1944–1963. Cz. 2: 1954–
1963, ,,przegląd historyczny” 1964, nr 3, s. 489.
83 konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy 
w dniu 22 lipca 1952 r.…
84 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych…
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pierwszym marszałkiem polski (piłsudski) oraz marszałkami polski (foch, Ży-
mierski, rokossowski).

w przypadku józefa piłsudskiego mamy do czynienia z czynnościami naru-
szającymi prawo. stopień ,,pierwszego marszałka polski” przyznano bez podsta-
wy prawnej. co prawda powoływano się na ustawę z dnia 2 sierpnia 1919 r., lecz 
zgodnie z ówczesnym prawem najwyższym stopniem wojskowym był generał bro-
ni. ogólna komisja weryfikacyjna przekroczyła swoje kompetencje, wnioskując 
o nominację bez podania uzasadnienia (trudno uznać zwrot ,,w dowód czci i hoł-
du” za uzasadnienie). co więcej, ogólna komisja weryfikacyjna stała się w tym 
konkretnym przypadku de iure organem inicjującym, choć tego typu uprawnienie 
nie zostało zawarte w przepisach ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r.

ferdinand foch otrzymał jako cudzoziemiec stopień marszałka polski, choć 
przepisy ustawy z  dnia 23 marca 1922  r. wymagały, aby cudzoziemiec odbywał 
kontraktową służbę w  wojsku polskim. foch nie posiadał też wymaganego do 
awansu stopnia generała broni.

w  przypadku michała Żymierskiego trzeba zwrócić uwagę, że krn uznała 
wyrok wojskowego sądu okręgowego nr 1 w warszawie, podtrzymany uchwałą 
najwyższego sądu wojskowego, za niewywołujący skutków prawnych. co więcej, 
w maju 1945 r. awans michała Żymierskiego musiałby się odbyć za zgodą rządu 
londyńskiego, a ten takiej zgody nie wyraził. nominacji nie dokonał prezydent rp, 
a krn, czyli organ nieuprawniony w świetle obowiązującego prawa.

nominacja konstantego rokossowskiego na stopień marszałka polski odbyła 
się z naruszeniem przepisów, gdyż stopień ten mógł otrzymać tylko oficer wojska 
polskiego. rokossowski nim nie był.

nominacje na stopień marszałka polski edwarda Śmigłego-rydza oraz maria-
na spychalskiego odbyły się bez naruszenia ówcześnie obowiązujących przepisów. 
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w historii oręża polskiego w XX w. tylko sześć osób otrzymało buławę marszałkowską. 
celem artykułu jest analiza postępowań przyznania stopnia pierwszego marszałka polski 
józefowi piłsudskiemu oraz stopnia marszałka polski: ferdinandowi fochowi, edwardowi 
Śmigłemu-rydzowi, michałowi Żymierskiemu, konstantemu rokossowskiemu oraz ma-
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in the history of polish army in the 20th century only six persons received a marshal’s 
rank.  The purpose of the article is the analysis of the legal provisions of the proceedings 
of granting the rank of first marshal of poland to józef piłsudski and the ranks of marshal 
of poland to ferdinand foch, edward Śmigły-rydz, michał Żymierski, konstanty rokos-
sowski and marian spychalski from the point of view of their compliance with the regula-
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the legal regulations.
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