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Witold Małecki1

Pozycja ustrojowa Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych – 
między legislatywą a egzekutywą

Abstract

Imprecise regulation of the position of US vice president in the Constitution caused that 
this office was perceived as ‘no man’s land somewhere between the legislative and the 
executive branch’. The literal wording of the provisions of the Constitution, under which 
the vice president serves as president of the Senate, indicates that the office of vice presi-
dent belongs to the legislative branch. Chairing the Senate was in fact the only duty ex-
ecuted by the vice presidents until half of the twentieth century. In the second half of the 
twentieth century presidents began to assign executive duties to vice presidents, that led 
to the evolution of the office of vice president, as a result of which from today’s perspec-
tive it is seen as much closer to the executive branch. Assignment of presidential powers 
to the vice presidents, in connection with a significant increase of the position of the vice 
presidents, may, however, raise doubts if such a practice is constitutional, especially on 
the background of the Supreme Court decision in Bowsher v. Synar case of 1986 and prac-
tical take-over of some presidential powers by Al Gore and Dick Cheney. Despite this, 
the evolution of the office of vice president in the direction of the executive branch, due 
to making this organ effectively assist the president in carrying out his duties, deserves 
a positive opinion.

1 Autor jest studentem IV roku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego.
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I.  Wstęp

Utworzenie przez autorów Konstytucji Stanów Zjednoczonych urzędu wiceprezyden-
ta bywa określane jako przypadkowe2. Dokumentacja prac konwencji konstytucyjnej 
z  1787 roku pozwala przypuszczać, że intencją, która kierowała autorami Konstytucji 
przy tworzeniu urzędu wiceprezydenta nie był zamiar wykreowania organu, do które-
go zadań należałoby pomaganie prezydentowi w wykonywaniu jego kompetencji lub 
w inny sposób uczestniczenie w sprawowaniu władzy, lecz stworzenie urzędu będącego 
„narzędziem ułatwiającym wybór prezydenta” (device to facilitate the election of a national 
President)3. Obawiano się, że podczas wyborów prezydenckich  – przeprowadzanych 
w formie głosowania elektorskiego – najważniejszym kryterium dokonania wyboru nie 
będą dla elektorów kwalifikacje kandydata,  lecz jego pochodzenie – głosujący będą skłon-
ni poprzeć przede wszystkim osobę pochodzącą z ich macierzystego stanu, co mogłoby 
spowodować znaczne rozdrobnienie głosów w Kolegium Elektorskim. Poprzez utworze-
nie urzędu wiceprezydenta wybory prezydenckie przekształcono w głosowanie na dwa 
stanowiska – prezydenta i wiceprezydenta. Spośród kandydatów co najmniej jeden mu-
siał pochodzić ze stanu innego niż elektor oddający głos. Co istotne, elektor nie zaznaczał, 
która z dwóch wskazanych przez niego osób miała objąć urząd prezydenta. Głową pań-
stwa zostawał kandydat o największej liczbie głosów, zaś wiceprezydentem – kandydat, 
na którego oddano drugą co do wielkości liczbę głosów. Takie rozwiązanie miało na celu 
wyłonienie najbardziej kompetentnej osoby niezależnie od jej przynależności stanowej, 
zakładano bowiem, że elektor będzie skłonny oddać jeden głos na kandydata z własnego 
stanu i jeden głos na kandydata o najodpowiedniejszych kwalifikacjach4. Wykreowanie 
urzędu wiceprezydenta i powierzenie mu obowiązków głowy państwa w razie opróż-
nienia urzędu prezydenta uznano również za najlepszy sposób zapewnienia ciągłości 
władzy, choć na wypadek takiej sytuacji rozważano również tymczasowe powierzenie 
obowiązków prezydenta prezesowi Sądu Najwyższego albo Radzie Państwa5.

Wtórną kwestią dla twórców Konstytucji okazało się wyznaczenie zakresu kompetencji 
wiceprezydenta. By nie osłabiać pozycji prezydenta jako podmiotu sprawującego samo-
dzielnie władzę wykonawczą, wiceprezydentowi powierzono kompetencję z zakresu 

2 R. Albert, The Evolving Vice Presidency, “Temple Law Review” 2005, No. 4, p. 812.
3 T. Garvey, A Constitutional Anomaly: Safeguarding Confidential National Security Information Within the 

Enigma That Is the American Vice Presidency, “William & Mary Bill of Rights Journal” 2008, Vol. 17, 
Issue 2, p. 570.

4 R. Albert., op.cit., p. 817.
5 A. Schlesinger Jr., Is the Vice Presidency Necessary?, “Atlantic Magazine” 1974, No. 5,  p. 38.
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władzy ustawodawczej – przewodniczenie Senatowi Stanów Zjednoczonych. Rozwiąza-
nie to wzorowane było prawdopodobnie na obowiązujących w niektórych stanach (np. 
w Massachusetts) regulacjach, mocą których zastępcy gubernatorów kierowali pracami 
wyższych izb parlamentów stanowych6. Opinie co do takiego usytuowania urzędu wi-
ceprezydenta w strukturze władz były wśród uczestników konwencji konstytucyjnej 
mocno zróżnicowane. R. Sherman, delegat ze stanu Connectitut, twierdził, że wobec 
niezagwarantowania wiceprezydentowi żadnej funkcji z zakresu władzy wykonawczej, 
jeśli nie miałby on przewodniczyć Senatowi, zostałby faktycznie „bez zajęcia” (without 
employment)7. E. Gerry (przyszły wiceprezydent) i G. Mason widzieli zaś w powierzeniu 
wiceprezydentowi przewodniczenia Senatowi zagrożenie dla zasady trójpodziału władz. 
W ich przekonaniu zasadę tę naruszało wykonywanie funkcji z zakresu władzy ustawo-
dawczej przez osobę o nader silnych związkach z egzekutywą – wyłanianą w tych samych 
wyborach co prezydent i będącą następcą prezydenta w wypadku opróżnienia urzędu8.

Brak zgodności wśród delegatów uczestniczących w konwencji konstytucyjnej co do 
charakteru urzędu wiceprezydenta oraz brak czasu na przeprowadzenie rzetelnych prac 
nad uzupełnieniem konstytucyjnej struktury władz o ten urząd (koncepcja jego utworze-
nia została zgłoszona zaledwie na trzynaście dni przed zakończeniem trwającej prawie 
cztery miesiące konwencji) sprawiły, że pozycja ustrojowa wiceprezydenta zarysowana 
została nie dość precyzyjnie, co przyczyniło się do powstania licznych wątpliwości, kon-
centrujących się wokół kwestii przynależności wiceprezydenta do władzy ustawodawczej 
lub wykonawczej9. Problematyczne ukształtowanie pozycji ustrojowej wiceprezydenta 
w Konstytucji celnie ujął J. N. Garner (wiceprezydent w latach 1933–1941), zdaniem które-
go urząd wiceprezydenta wykreowano jako „ziemię niczyją gdzieś pomiędzy legislatywą 
a egzekutywą” (no man’s land somewhere between the legislative and the executive branch)10. 
O ile przez ponad 150 lat wiceprezydenci, zgodnie z literalnym brzmieniem Konstytucji, 
sprawowali swój urząd w sposób jednoznacznie wskazujący na jego przynależność do 
legislatywy, o tyle ewolucja tej funkcji w drugiej połowie XX wieku sprawiła, że obecnie 
niepodzielnie dominuje postrzeganie wiceprezydenta jako organu bliższego zdecydo-
wanie władzy wykonawczej. Niniejsze opracowanie ma na celu próbę przedstawienia 
pozycji wiceprezydenta w świetle podstawowych stanowisk co do jego przynależności 
do legislatywy lub do egzekutywy.

6 M. O. Hatfield, Vice Presidents of the United States 1789–1993, Washington 1997, p. xiv.
7 T. Garvey, op.cit., s. 571.
8 Ibidem, s. 571.
9 Ibidem, s. 570.

10 M. O. Hatfield, op.cit., p. 388.
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II.  Wiceprezydent jako organ władzy ustawodawczej

Według doktryny tekst Konstytucji Stanów Zjednoczonych sugeruje przynależność 
urzędu wiceprezydenta do władzy ustawodawczej11. Jedynymi postanowieniami doty-
czącymi kompetencji wiceprezydenta są w niej normy zawarte w art. 1 § 3 („Wiceprezy-
dent Stanów Zjednoczonych jest prezydentem Senatu; nie bierze jednak udziału w gło-
sowaniu, chyba że zachodzi równość głosów”12) oraz w art. 2 § 1 („Prezydent Senatu 
otwiera wszystkie poświadczone listy w  obecności Senatu i  Izby Reprezentantów, po 
czym następuje obliczenie głosów”, przepis ten dotyczy listów zawierających wyniki 
głosowania elektorów w wyborach prezydenckich w poszczególnych stanach). Według 
T. Garveya logicznie niespójny byłby brak postrzegania podmiotu mającego prawo głosu 
w ciele ustawodawczym jako członka tego ciała. Autor ten podkreśla, że wiceprezydent 
może w pewnych okolicznościach oddać w głosowaniach w Senacie więcej głosów niż 
pełnoprawny członek izby, taki jak senator niebiorący udziału w  posiedzeniach z  po-
wodu złego stanu zdrowia13. J. C. Calhoun (wiceprezydent w latach 1825–1832) oddawał 
decydujący głos podczas głosowań w Senacie aż dwadzieścia osiem razy14. Za przyna-
leżnością wiceprezydenta do legislatywy wydają się również przemawiać postanowie-
nia Tytułu 5  Kodeksu Stanów Zjednoczonych, dotyczącego organizacji rządu (władz 
państwowych) i  jego pracowników – na potrzeby tego Tytułu sformułowano definicję 
„członka Kongresu” (zawartą w § 2106), włączającą w zakres tego pojęcia również wice-
prezydenta15.

Tezę o legislacyjnym charakterze urzędu mogą uzasadniać również argumenty negują-
ce związki wiceprezydenta z władzą wykonawczą. Art. 2 § 1 Konstytucji całość władzy wy-
konawczej przyznaje prezydentowi – według konstytucjonalistów nie ulega wątpliwości, 
że jeśli twórcy Konstytucji dążyliby do wykreowania urzędu wiceprezydenta jako organu 
znajdującego się w obrębie egzekutywy, włączyliby go do kręgu podmiotów sprawują-
cych władzę wykonawczą16. Wobec brzmienia powołanego przepisu podejmowanie przez 

11 G. H. Reynolds, Is Dick Cheney Unconstitutional?, “Northwestern University Law Review” 2007, Vol. 102, 
p. 111; T. Garvey, op.cit., p. 583.

12 Tłumaczenia tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych podane za stroną internetową Biblioteki 
Sejmowej – http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html [dostęp: 3.01.2013].

13 T. Garvey, op.cit., p. 582–583.
14 J. K. White, Vice-Presidential Candidates Should Be Selected from the Also-Ran Category [in:] G. L. Rose (ed.), 

Controversial Issues in Presidential Selection, Albany 1991, p. 81.
15 Kodeks Stanów Zjednoczonych stanowi kodyfikację prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczo-

nych na poziomie federalnym (ogólnokrajowym). Obejmuje normy prawne należące do prawa za-
równo publicznego, jak i prywatnego.

16 T. Garvey, op.cit., p. 582.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html
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wiceprezydenta zadań z zakresu egzekutywy jest uzależnione wyłącznie od dokonania 
na jego rzecz delegacji przez prezydenta. W przypadku wycofania delegacji przez głowę 
państwa związki wiceprezydenta z zadaniami z zakresu władzy wykonawczej zostałyby 
skutecznie zniweczone, co niewątpliwie przemawia przeciwko charakterowi tego orga-
nu jako trwale przypisanego do egzekutywy17. W doktrynie wskazuje się również, że 
wiceprezydent – w przeciwieństwie do urzędników administracji prezydenckiej – nie 
może być przez głowę państwa odwołany (złożenie go z urzędu może nastąpić wyłącznie 
w procedurze impeachment). Należy zaznaczyć, że do kryterium organu uprawnionego do 
odwołania piastuna określonego urzędu (who-can-fire-you test) dużą wagę w orzeczeniach 
poświęconych pozycji ustrojowej określonych podmiotów przywiązuje Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych18.

Pogląd o przynależności wiceprezydenta do legislatywy znajdował odzwierciedlenie 
w praktyce działania piastunów tego urzędu do połowy XX wieku. Wiceprezydenci Sta-
nów Zjednoczonych w tym okresie koncentrowali swoją aktywność na polu kierowania 
pracami Senatu, zupełnie nie włączając się w wykonywanie zadań z zakresu władzy 
wykonawczej, czego wyrazem było nieuczestniczenie przez nich w posiedzeniach Gabi-
netu Stanów Zjednoczonych19. Wiele mówiące o wyraźnym poczuciu przynależności do 
legislatywy wydaje się zachowanie T. R. Marshalla (wiceprezydenta w latach 1913–1921 
u boku Thomasa W. Wilsona) – gdy podczas pobytu Wilsona na konferencji w Wersalu 
Marshall prowadził posiedzenie Gabinetu (był to pierwszy przypadek obecności wice-
prezydenta na takim posiedzeniu od ponad stu lat), wyraźnie zaznaczał, że czyni to na 
prośbę prezydenta, ponieważ sam uważa się za przedstawiciela władzy ustawodawczej20.

Ograniczanie roli wiceprezydenta do kierowania pracami Senatu, czynności niewy-
magającej wysokich umiejętności i kunsztu politycznego sprawiło, że urząd ten uważany 
był za pozbawiony prestiżu, a jego piastuni – z wyjątkiem dwóch pierwszych wiceprezy-
dentów, J. Adamsa i T. Jeffersona – nie odgrywali istotnej roli w życiu publicznym. O ile 
niektórzy wiceprezydenci – jak G. M. Dallas (1845–1849) czy G. A. Hobart (1897–1899) – 
podejmowali intensywne starania w celu usprawnienia prac Senatu, o tyle liczni piastuni 
tego urzędu nie angażowali się w pracę na forum wyższej izby Kongresu, pozostawia-
jąc ciężar prowadzenia jej prac przewodniczącym pro tempore. Wielce znaczące są przy-
kłady R. M. Johnsona (1837–1841), bardziej niż kierowaniu Senatem poświęcającego się 
prowadzeniu własnej gospody, a także H. Wilsona (1873–1875), który podczas niepełnej, 

17 T. Garvey, op.cit., p. 584; G. H. Reynolds, op.cit., p. 112.
18 G. H. Reynolds, op.cit., p. 112. Czytaj dalej – część 5 niniejszego opracowania.
19 M. O. Hatfield, op.cit., p. xix.
20 A. Schlesinger, op.cit., p. 38.
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zakończonej śmiercią, kadencji zdążył napisać trzytomową historię niewolnictwa21. Mało 
znacząca rola wiceprezydentów została wyraziście oddana przez J. N. Garnera w słynnych 
słowach: „[The Vice Presidency] isn’t worth a bucket of warm spit” – „[Wiceprezydentura] nie 
jest warta wiadra ciepłej śliny”22.

Od czasu prezydentury F. D. Roosevelta (1933–1945) pozycja ustrojowa wiceprezydenta 
zaczęła stopniowo przesuwać się w kierunku egzekutywy – wiceprezydenci rzadziej kie-
rowali pracami Senatu, zaczęto im za to powierzać zadania z zakresu władzy wykonaw-
czej. Za ostatniego wiceprezydenta identyfikującego się bardziej z legislatywą, regularnie 
przewodniczącego obradom Senatu, uważany jest A. W. Barkley (1949–1953), dla którego 
stanowisko wiceprezydenta było zwieńczeniem czterdziestoletniej kariery politycznej 
w Waszyngtonie23. Jego następca, młodszy o trzydzieści sześć lat R. M. Nixon (1953–1961), 
który piastował urząd u boku uważanego za mało aktywnego prezydenta D. Eisenhowera, 
koncentrował się już zdecydowanie bardziej wokół wykonywania obowiązków z dziedzi-
ny egzekutywy – według własnych szacunków 90% pracy na stanowisku wiceprezydenta 
poświęcił zadaniom z zakresu władzy wykonawczej24. Informując Nixona o przekazaniu 
mu części zadań należących do kompetencji prezydenta, Eisenhower miał powiedzieć: 
„Dick, I don’t want a vice president who will be a figurehead. I want a man who will be a member of 
the team” – „Nie chcę wiceprezydenta, który będzie figurantem. Chcę osoby, która będzie 
członkiem zespołu”25.

III.  Wiceprezydent jako organ władzy wykonawczej

Drogę do powiązania urzędu wiceprezydenta z władzą wykonawczą otworzyło w 1804 
roku wejście w  życie XII Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, której ce-
lem było usunięcie „kuriozalnego logicznego przeoczenia” (embarrassing logical omission) 
w procedurze wyboru prezydenta i wiceprezydenta ustanowionej w art. 2 § 1 Konstytu-
cji, które doprowadziło do kryzysu politycznego w związku z wyborami prezydenckimi 
w 1800 roku26. Podczas głosowania elektorskiego w  tymże roku reprezentujący Partię 
Demokratyczno-Republikańską T. Jefferson i A. Burr – powszechnie uważany za kandy-

21 M. O. Hatfield, op.cit., p. xix.
22 G. H. Reynolds, op.cit., p. 110.
23 M. O. Hatfield, op.cit., p. 423.
24 T. Garvey, op.cit., p. 576.
25 J. K. White, op.cit., p. 85.
26 R. Albert, op.cit., p. 837.
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data na urząd wiceprezydenta – otrzymali taką samą liczbę głosów, co sprawiło, że kom-
petencja do wyboru nowej głowy państwa przeszła na Izbę Reprezentantów. Wbrew 
oczekiwaniom Burr odmówił rezygnacji ze starań o wybór na stanowisko prezydenta 
na forum Izby Reprezentantów, co – wraz z blokowaniem wyboru przez Partię Federa-
listyczną – sprawiło, że Jefferson zdołał uzyskać większość niezbędną do objęcia urzędu 
prezydenta dopiero po długotrwałych negocjacjach, w trzydziestym szóstym głosowa-
niu27. By zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, mocą XII Poprawki wprowadzo-
no odrębne głosowania nad wyborem prezydenta i wiceprezydenta – z  jednej strony 
doprowadziło to do wyraźnego rozróżnienia kandydatów na urząd głowy państwa i jej 
zastępcy z ramienia tej samej partii, co miało zapewnić lojalność kandydata na wicepre-
zydenta wobec kandydata na prezydenta, z drugiej strony – ograniczyło do minimum 
możliwość wyboru prezydenta i  wiceprezydenta reprezentujących różne partie, co  – 
podczas obowiązywania procedury wyboru w pierwotnym kształcie – stało się faktem 
w 1796 roku28. Eliminacja prawdopodobieństwa sytuacji, w której wiceprezydent byłby 
konkurentem urzędującej głowy państwa, stworzyła prezydentowi niewiążącą się z po-
litycznym ryzykiem możliwość korzystania z pomocy wiceprezydenta w realizowaniu 
zadań z zakresu władzy wykonawczej, w obrębie których wiceprezydent miałby status 
podwładnego prezydenta29. Innym skutkiem rozdzielenia głosowań nad wyborem gło-
wy państwa i jej zastępcy okazało się jednak również wyznaczanie na kandydatów na 
wiceprezydenta – i w konsekwencji obejmowanie tego urzędu – przez polityków mniej-
szego formatu i o mniejszych ambicjach niż poprzednio, co nie pozostawało bez związku 
z faktem, że przez ponad sto lat prezydenci nie wykorzystywali w praktyce stworzonej 
przez XII Poprawkę politycznej możliwości powierzania wiceprezydentom zadań z za-
kresu egzekutywy30.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa argumenty przemawiające za przyna-
leżnością wiceprezydenta do egzekutywy prezentują się dość skromnie. Kompetencje 
o charakterze jednoznacznie wykonawczym powierzają wprost wiceprezydentowi jedy-
nie przepisy o Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, w której skład wiceprezydent wchodzi 
z mocy prawa (§ 402 tytułu 50 Kodeksu Stanów Zjednoczonych)31. Włączenie wicepre-
zydenta do składu Rady, powstałej z inicjatywy prezydenta H. S. Trumana w 1947 roku, 

27 Ibidem, p. 838.
28 J. D. Hawley, The Transformative Twelfth Amendment, “University of Missouri School of Law Legal 

Studies Research Paper” 2012, , No. 21, Social Science Research Network, p. 63–64.
29 J. D. Hawley, op.cit., p. 54.
30 R. Albert, op.cit., p. 845.
31 T. Garvey, op.cit., p. 580.
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postrzegane było jako próba zapobieżenia sytuacji, w której wiceprezydent obejmujący 
urząd głowy państwa po śmierci dotychczasowego prezydenta nie będzie miał orientacji 
w sprawach bezpieczeństwa państwa. Sytuacja taka stała się udziałem samego Trumana, 
gdy w kwietniu 1945 roku, u schyłku II wojny światowej, po śmierci F. D. Roosevelta 
objął jako wiceprezydent stanowisko głowy państwa, nie mając żadnej wiedzy o ba-
daniach nad bombą atomową, której późniejsze użycie przesądziło o  losach wojny 
z Japonią32.

Za przynależnością wiceprezydenta do władzy wykonawczej wydają się przemawiać 
obowiązujące od 1967 roku postanowienia XXV Poprawki do Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych, w obrębie których dla pozycji wiceprezydenta szczególnie ważkie znacze-
nie należy przypisać regulacjom zawartym w § 2, ustanawiającym tryb powoływania 
nowego wiceprezydenta w przypadku opróżnienia tego urzędu. Stworzenie wymogu 
obsadzenia stanowiska wiceprezydenta w trakcie kadencji było wyrazem – związanego 
zapewne z nieodległymi w czasie kryzysem kubańskim i morderstwem J. F. Kennedy’ego – 
przekonania autorów poprawki, że w okresie intensywnych napięć na arenie między-
narodowej należy ograniczyć do minimum okresy, w których urząd wiceprezydenta 
pozostaje wakujący, wraz z prawdopodobieństwem objęcia stanowiska prezydenta przez 
następnego w linii sukcesji spikera Izby Reprezentantów, niemającego orientacji w spra-
wach z zakresu egzekutywy33. Wprowadzenie wymogu tego zdaje się również stanowić 
świadectwo uwzględnienia rosnącego znaczenia urzędu wiceprezydenta, który uznany 
został za istotny element struktury władzy w państwie, a nie – jak przy uchwalaniu Kon-
stytucji – za narzędzie ułatwiające wybór prezydenta, zbędne po wykonaniu swojego 
zadania34. Za argument świadczący o przynależności urzędu wiceprezydenta do władzy 
wykonawczej uznawane jest powierzenie kompetencji do mianowania wiceprezydenta 
(w przypadku opróżnienia stanowiska w trakcie kadencji) prezydentowi – mimo, iż 
wiceprezydent jest z urzędu przewodniczącym Senatu rola legislatywy w procedurze 
określonej w § 2 XXV Poprawki została ograniczona wyłącznie do zatwierdzenia osoby 
mianowanej przez prezydenta. Twórcy poprawki odrzucili koncepcje postulujące powie-
rzenie parlamentowi samodzielnego wyłonienia nowego wiceprezydenta lub dokonania 
wyboru spośród kandydatów wskazanych przez prezydenta, zważając, że Kongres nie 
powinien być władny do narzucenia głowie państwa niechcianego wiceprezydenta35.

32 R. Albert, op.cit., p. 833.
33 J. K. Goldstein, Taking From the Twenty-Fifth Amendment: Lessons in Ensuring Presidential Continuity, 

“Fordham Law Review 2010”, Vol. 79, p. 981–982, 985.
34 Ibidem, p. 985.
35 Ibidem, p. 987.
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Przesunięcie się urzędu wiceprezydenta w kierunku egzekutywy bardziej niż w sferze 
zmian w prawie stanowionym dokonało się jednak wskutek praktyki działania prezyden-
tów, z biegiem lat w coraz większym stopniu powierzających wiceprezydentom zadania 
z zakresu władzy wykonawczej oraz w coraz szerszym zakresie korzystających z rad 
wiceprezydentów przy wypełnianiu obowiązków głowy państwa.

Wśród ważniejszych etapów przejmowania przez wiceprezydentów funkcji wyko-
nawczych można wskazać mianowanie przez F. D. Roosevelta H. A. Wallace’a (wiceprezy-
denta w latach 1941–1945) przewodniczącym Economic Defense Board, powierzenie przez 
J. F. Kennedy’ego L. B. Johnsonowi (1961–1963) koordynacji programów kosmicznych 
i rozwoju NASA poprzez powołanie go na stanowisko przewodniczącego Narodowej 
Rady Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (National Aeronautics and Space Council), a także 
polecenie przez G. Forda N. Rockefellerowi (1974–1977) zbadania kwestii nieprawidło-
wości w działalności CIA36. Za szczególnie istotną dla wzrostu znaczenia urzędu wice-
prezydenta uważana jest kadencja W. Mondale’a (1977–1981), który u boku prezydenta 
J. Cartera uzyskał nieformalny status „głównego doradcy prezydenta w praktycznie każ-
dej dziedzinie” (president’s senior advisor on virtually everything), co pozwalało mu odgrywać 
znaczącą rolę w realizowaniu całokształtu funkcji wykonawczych, a nie – jak dotychczas – 
wyłącznie w powierzonej wiceprezydentowi dziedzinie władzy wykonawczej37. W cza-
sie kadencji Mondale’a działalność wiceprezydenta w dziedzinie egzekutywy utraciła 
charakter wycinkowy, zyskując charakter kompleksowy.

Ewolucja merytorycznego zakresu działalności wiceprezydentów pociągnęła za sobą 
zmiany dotyczące formalnych uwarunkowań funkcjonowania tego urzędu, nierzad-
ko ilustrujące jego rosnący prestiż. Świadectwem zwiększenia się roli wiceprezydenta 
stało się przyznanie mu stałej ochrony osobistej w 1962 roku, a także oddanie do jego 
dyspozycji służbowego samolotu38. W 1969 roku zapewniono wiceprezydentowi bez-
pośrednie finansowanie z budżetu w postaci odrębnej linii budżetowej, pięć lat później 
wiceprezydenta wyposażono w personel przeznaczony do zapewniania mu pomocy 
w realizowaniu powierzonych przez prezydenta zadań i obowiązków o charakterze wy-
konawczym39. Symboliczna dla transformacji urzędu wiceprezydenta stała się zmiana 
położenia jego biur – w 1961 roku zostały one przeniesione z Kapitolu (siedziby Kon-
gresu) do Executive Office Building, a następnie, w 1977 roku, do zachodniego skrzydła 

36 R. Albert, op.cit., p. 832; M. O. Hatfield, op.cit., p. 459, 511.
37 R. Albert, op.cit., p. 834.
38 § 3056 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych; R. Albert, op.cit., p. 834.
39 § 106 tytułu 3 Kodeksu Stanów Zjednoczonych; T. Garvey, op.cit., p. 576.
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Białego Domu40. Opisaną powyżej ewolucję trafnie ilustrują słowa jednego z doradców 
prezydenta R. Reagana:

Twenty years ago I wouldn’t have advised my worst enemy to take the Vice Presidency. It was God’s 
way of punishing bad campaigners, a sort of political purgatory for the also-rans. Now you’d be crazy 
not to take the job41.

IV.  Wiceprezydentura u progu XXI wieku

Kadencja W. Mondale’a nie okazała się ostatnim etapem procesu zwiększania się znacze-
nia wiceprezydentów. Szczególnie widoczny wzrost wpływów piastunów tego urzędu 
w dziedzinie egzekutywy miał miejsce na przełomie XX i XXI wieku – w okresie kadencji 
A. Gore’a (1993–2001) oraz D. Cheneya (2001–2009). Aktywność Gore’a koncentrowała 
się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i polityką za-
graniczną, przybierając tak intensywny charakter, że Gore był niekiedy uważany za bar-
dziej aktywnego w dziedzinie polityki zagranicznej niż prezydent B. Clinton i sekretarz 
stanu podczas pierwszej kadencji Clintona – W. Christopher. Pozycja zajmowana przez 
Gore’a również w innych obszarach władzy wykonawczej wydawała się dużo mocniej-
sza niż jego poprzedników, co przyczyniło się do wysunięcia tezy, zgodnie z którą Clin-
ton i Gore mieli sprawować rządy de facto jako „współprezydenci” (co-Presidents). Jednym 
z przykładów świadczących o zbliżonej do równorzędnej pozycji Clintona i Gore’a może 
być relacja G. Framptona – członka administracji Clintona – zgodnie z którą prezydent 
i  wiceprezydent ustalili między sobą, że kopia każdego dokumentu kierowanego do 
Clintona będzie trafiać również na biurko Gore’a42.

O ile pozycję Gore’a opisywano niekiedy jako równorzędną wobec pozycji Clintona, 
o tyle jego następcę D. Cheneya nierzadko uważano za postać mającą większy wpływ na 
realizację funkcji wykonawczych niż sam prezydent G.W. Bush. Nie były odosobnione 
poglądy opisujące Busha jako „figuranta” (figurehead), a Cheneya – jako polityka domi-
nującego w Białym Domu i rzeczywistego twórcę polityki państwa43. Wśród obszarów, 
w których rola Cheneya wydawała się szczególnie silna, wymieniano tak ważkie dziedziny 
jak politykę podatkową, politykę energetyczną, wojnę z terroryzmem, ochronę środowi-

40 R. Albert, op.cit, p. 834.
41 G. H. Reynolds, op.cit, p. 110.
42 R. Albert, op cit., p. 835.
43 T. Garvey, op.cit., p. 577; R. Albert, op.cit., p. 836.
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ska czy też nominacje sędziowskie44. Wiele mówiąca o pozycji wiceprezydenta wydaje 
się sytuacja z listopada 2001 roku, kiedy to podczas obiadu z Bushem, Cheney przedsta-
wił mu napisany przez osobistego prawnika wiceprezydenta projekt dekretu (executive 
order) dotyczącego osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, mocą którego miano 
pozbawić ich prawa do sądu i zezwolić na przetrzymywanie bez postawienia zarzutu. Jak 
ujawniło śledztwo dziennikarskie, projekt został podpisany przez prezydenta w ciągu 
godziny, bez konsultacji z doradcami, co spotkało się z poważnym zaskoczeniem nawet 
u najbliższych współpracowników Busha45. Niespotykana dotąd dominująca – jak mogło 
się wydawać – pozycja wiceprezydenta w relacjach z prezydentem sprawiła, że kadencje 
Cheneya nazywano okresem „imperialnej wiceprezydentury”46.

V.  Konsekwencje prawne określenia charakteru urzędu 
wiceprezydenta

Kwestia przynależności urzędu wiceprezydenta do władzy ustawodawczej lub wyko-
nawczej nie pozostaje problemem analizowanym jedynie w doktrynie. Przyczynkiem 
do szerszej dyskusji nad tym zagadnieniem stała się zakomunikowana przez D. Che-
neya w  czerwcu 2007 roku odmowa podporządkowania się Dekretowi (Executive Or-
der) nr 13 292, dotyczącemu m.in. odtajniania dokumentów urzędowych przez organy 
publiczne, adresowanemu do „agencji” (agency), zdefiniowanych jako „podmioty po-
zostające w  obrębie (within) władzy wykonawczej, które wchodzą w  posiadanie „za-
kwalifikowanych informacji” (classified information)47. Odmawiając – wbrew dekretowi – 
udostępnienia żądanych informacji Archiwom Narodowym i nie wyrażając zgody na 
przeprowadzenie inspekcji, D. Cheney uznał, że dekret nie znajduje zastosowania do 
urzędu wiceprezydenta, gdyż zgodnie z Konstytucją jest on przewodniczącym Senatu, 
a zatem nie należy do władzy wykonawczej48. Argument ten wywołał konsternację opi-
nii publicznej – zwłaszcza na tle bezprecedensowej aktywności Cheneya na polu wła-
dzy wykonawczej – i spotkał się z satyrycznymi komentarzami, co przyczyniło się do 
nieznacznej modyfikacji stanowiska wiceprezydenta. Jego prawnik wydał oświadczenie 

44 T. Garvey, op.cit., p. 577, 579.
45 T. Shipman, How Cheney abused his power in war on terror, “The Telegraph”, 1.07.2007, http://www.

telegraph.co.uk/news/worldnews/1556171/How-Cheney-abused-his-power-in-war-on-terror.html 
[dostęp: 7.01.2013].

46 R. Albert, op.cit., p. 836.
47 T. Garvey, op.cit., p. 589.
48 G. H. Reynolds, op.cit., p. 110. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1556171/How-Cheney-abused-his-power-in-war-on-terror.html
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enigmatycznie stwierdzające, że urzędy prezydenta i wiceprezydenta nie są „agencjami” 
w rozumieniu dekretu49.

Warto zaznaczyć, że akceptacja poglądu uznającego wiceprezydenta za organ legis-
latywy mogłaby budzić istotne wątpliwości co do zgodności z prawem delegowania na 
jego rzecz zadań z zakresu władzy wykonawczej, co mogłoby naruszać konstytucyjną 
zasadę podziału władz. W sprawie Bowsher v. Synar z 1986 roku Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych uznał za niezgodne z Konstytucją powierzenie Kontrolerowi Walutowe-
mu (Comptroller of Currency) funkcji wykonawczych, jako że organ ten podlegał kontroli 
wyłącznie ze strony Kongresu, a złożenie z urzędu Kontrolera Walutowego było możli-
we jedynie z inicjatywy parlamentu50. Sąd Najwyższy uznał, że zasada podziału władz 
zakazuje delegowania zadań z zakresu egzekutywy na rzecz organów pozostających 
w kręgu władzy ustawodawczej, czyli organów podlegających kontroli Kongresu, których 
piastuni nie mogą być odwołani przez prezydenta51. Jeśli Sąd Najwyższy zastosowałby te 
kryteria, rozważając kwestię dopuszczalności powierzania funkcji wykonawczych wice-
prezydentowi, aktywność wiceprezydentów na polu egzekutywy mogłaby zostać uznana 
za niezgodną z Konstytucją.

VI.  Podsumowanie

Analiza praktyki funkcjonowania urzędu wiceprezydenta w  drugiej połowie XX wieku 
jednoznacznie wskazuje, że wbrew literze Konstytucji uzyskał on charakter urzędu pozo-
stającego w kręgu władzy wykonawczej. Ewolucję tę należy ocenić pozytywnie – w osobie 
wiceprezydenta Stany Zjednoczone zyskały podmiot aktywnie wspierający prezydenta 
w realizowaniu funkcji wykonawczych zamiast organu, którego rola ograniczała się wy-
łącznie do prowadzenia posiedzeń Senatu, czynności uważanej przez szereg piastunów 
tego urzędu za zdecydowanie zbyt mało ambitną. Należy jednak zauważyć, że zakres ak-
tywności wiceprezydenta na polu egzekutywy nie powinien okazać się – jak w przypad-
ku D. Cheneya – zbyt szeroki, mogłoby to bowiem zostać uznane za naruszające ukształ-
towaną przez Konstytucję strukturę władz, w której sprawowanie władzy wykonawczej 
powierzono wyłącznie prezydentowi. Jednocześnie winien jednak zapewniać wiceprezy-
dentowi praktyczną znajomość spraw państwowych, na wypadek, by w sytuacji opróż-
nienia urzędu prezydenta mógł on sprawnie przejąć realizowanie zadań wykonawczych.

49 T. Garvey, op.cit., p. 567–568.
50 G. H. Reynolds, op.cit., p. 113.
51 Ibidem, p. 114.




