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Rząd mniejszościowy w polskiej praktyce parlamentarnej

Polska Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności rządu przed parlamen-
tem: odpowiedzialność polityczną (parlamentarną) i odpowiedzialność konstytucyjną.
Ta pierwsza wynika z faktu, że w systemie parlamentarno-gabinetowym Rada Mini-
strów jako organ kolegialny oraz jej poszczególni członkowie powinni się cieszyć
stałym zaufaniem parlamentu stanowiącego reprezentację suwerena (narodu). Posiada-
nie zaufania parlamentu jest również nieodzowną składową tego systemu ze względu
na to, iż parlament powołuje Radę Ministrów, a jeżeli rząd lub jego poszczególni
członkowie tracą zaufanie parlamentu, to ma on prawo odwołać cały gabinet albo jego
poszczególnych członków1. Odpowiedzialność konstytucyjną stanowi upoważnienie
parlamentu do postawienia w stan oskarżenia członków Rady Ministrów przed izbą
wyższą lub specjalnym trybunałem (w Polsce jest nim Trybunał Stanu)2 za nieprze-
strzeganie prawa.

Należy w tym miejscu stwierdzić, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów
odpowiedzialność polityczna (parlamentarna) oraz konstytucyjna Rady Ministrów
może odnosić się wyłącznie do Sejmu. Niedopuszczalnym wydaje się pozwolenie Se-
natowi na udział w którejś z tych procedur, tak jak się to stało w przypadku, gdy Try-
bunał Konstytucyjny zwraca ustawę Sejmowi do ponownego uchwalenia na podstawie
art. 164 ust. 4 zd. 2 in fine Konstytucji3. Mimo, że przepis ten nie mówi o dopuszczal-
ności udziału Senatu w tej procedurze expressis verbis, takie rozszerzenie kompetencji
Senatu zostało dokonane na podstawie regulaminów obu izb.

Za takim podejściem przemawia wyraźnie polska tradycja konstytucyjna, zgodnie z
którą wyłącznie Sejm miał prawo do egzekwowania odpowiedzialności Rady Mini-
strów4. Autor tej pracy także uważa, że gdyby ustrojodawca chciał pozwolić na udział
Senatu w tej procedurze, wyraźnie by to zaznaczył, a jeżeli takiego zaznaczenia nie
dokonał, to znaczy, że nie było zgodne z jego wolą dopuszczenie Senatu do udziału w

                                                       
1 Por. A. Kulig, Rada Ministrów [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne RP, Warszawa 2005, s.

332–333.
2 Por. S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej, Warszawa 2003, s. 206.
3 Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a TK nie orzek-

nie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent zwraca ustawę sejmowi w celu usunięcia
niezgodności.

4 L. Garlicki, Rada Ministrów: powoływanie-kontrola-odpowiedzialność [w:] A. Bałaban (red.), Rada
Ministrów Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002, s. 155.
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tej procedurze. Za tym poglądem zdaje się także przemawiać brzmienie art. 95 ust. 2,
który ustanawia prawo do kontroli Rady Ministrów jako wyłączne prawo Sejmu5.

W polskiej praktyce parlamentarnej dochodziło też do pojawienia się rządu mniej-
szościowego, który nie posiadał stałego poparcia większości parlamentarnej, a pomimo
to miał możliwość działania.

W celu lepszego zrozumienia zagadnień przedstawionych w niniejszej pracy przed-
stawiam definicję najważniejszych pojęć:

Rada Ministrów, zwana też w tej pracy rządem lub gabinetem – to zgodnie z
art. 147 Konstytucji Prezes Rady Ministrów (Premier), wiceprezesi (w przypadku po-
wołania), ministrowie i przewodniczący określonych w ustawach komitetów powołani
przez Premiera w skład rządu6.

Parlament – w niniejszej pracy oznacza Sejm i Senat, ale jako działające osobno
izby (nie jak w przypadku Zgromadzenia Narodowego).

Rząd mniejszościowy – jego definicja została zawarta w odpowiednim podroz-
dziale pracy.

I. Odpowiedzialność polityczna kandydata na Prezesa Rady Ministrów za skład
rządu przed Sejmem

Procedura tworzenia Rady Ministrów została uregulowana w art. 154 i 155 Konstytu-
cji. Doktryna dzieli procedurę powoływania Rady Ministrów na etap podstawowy i
etapy rezerwowe. Nie wgłębiając się zbytnio w szczegóły procedur powoływania Rady
Ministrów, dla niniejszego opracowania najważniejszy jest fakt, iż osoba Prezesa Rady
Ministrów musi być zaakceptowana przez większość sejmową (bezwzględną lub zwy-
kłą, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Konstytucja określa
też dokładne terminy, w których muszą zostać dokonane konkretne czynności związa-
ne z powoływaniem Rady Ministrów. Przekroczenie tych terminów kończy dany etap
procedury powołania Rady Ministrów i powoduje przejście do następnego7.

Etap podstawowy (art. 154 ust. 1 i 2) składa się z powołania Premiera i pozostałych
członków gabinetu przez Prezydenta. Nowy gabinet w ciągu 14 dni od powołania Pre-
zesa Rady Ministrów musi uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Zgodnie z Regulami-
nem Sejmu, jeżeli w myśl art. 154 ust. 1 Prezydent powołał Prezesa Rady Ministrów,
to zostaje przeprowadzone jedno głosowanie, mające na celu wyrażenie (lub niewyra-
żenie) wotum zaufania dla całego składu Rady Ministrów8.

Jeżeli gabinet nie uzyska wotum zaufania w ramach tego etapu, następuje przejście
do etapu rezerwowego (art. 154 ust. 3). Tym razem kandydat na Prezesa Rady Mini-
strów wraz z proponowanymi członkami gabinetu jest wybierany bezpośrednio przez
Sejm. Regulamin Sejmu uszczegółowiając procedurę wyboru Rady Ministrów zgodnie
z artykułem 154 ust. 3 Konstytucji przewiduje, że Sejm w głosowaniu imiennym do-

                                                       
5 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Komentarz, Kraków 2002, s. 117.
6 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 303–304.
7 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 154–155 [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz, T I, Warszawa 1999, s. 14, 23–24.
8 Ibidem, s. 17.
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konuje najpierw wyboru Prezesa Rady Ministrów, którego kandydatura musi zostać
zgłoszona przez co najmniej 46 posłów. Po przedstawieniu przez nowego Prezesa Ra-
dy Ministrów programu oraz składu rządu następuje głosowanie nad wyrażeniem wo-
tum zaufania dla Rady Ministrów.

W przypadku niepowołania gabinetu w ramach tego etapu tworzenia rządu, inicja-
tywa desygnowania kandydata ponownie wraca do Prezydenta. Sejm wyraża dla no-
wego kandydata wotum zaufania zwykłą większością głosów (art. 155 ust. 1).

Konstytucja ani inne przepisy nie przewidują szczególnych wymagań (wiek, wy-
kształcenie, doświadczenie itd.) wobec członków rządu.

Omawiając procedurę powoływania Rady Ministrów należy także zauważyć, że
choć Sejm ma wpływ na obsadę stanowiska Prezesa Rady Ministrów w myśl art. 154
ust. 3 Konstytucji, to w pozostałych przypadkach może jedynie w ramach procedury
tworzenia Rady Ministrów zaakceptować bądź nie zaakceptować proponowany skład
Rady Ministrów en bloc. Sejm nie posiada uprawnień do tego, aby zmusić Prezesa
Rady Ministrów do zmiany osoby konkretnego ministra na inną preferowaną przez
większość sejmową. Jednak, co trzeba zaznaczyć, taka sytuacja wydaje się bardzo mało
prawdopodobna, gdyż obsada stanowiska Prezesa Rady Ministrów i stanowisk ministe-
rialnych zostaje przeważnie ustalona podczas konsultacji między partiami, które posta-
nowiły utworzyć większościową koalicję. Do uchwalenia wotum zaufania dla rządu w
ramach jednej z procedur powoływania Rady Ministrów skłania posłów także obligato-
ryjna sankcja skrócenia kadencji Sejmu (a jednocześnie Senatu), ustanowiona w
art. 155 ust. 2, w przypadku niezaakceptowania składu Rady Ministrów w ramach
jednej z procedur powoływania rządu9.

Istnieje także problem możliwości przedstawienia przez Prezydenta kandydata na
stanowisko Premiera, który nie uzyskał wcześniej wotum zaufania w pierwszym etapie
procedury tworzenia rządu. W. Sokolewicz postawił kontrowersyjną tezę, że taka oso-
ba nie powinna brać udziału w procesie powoływania rządu, gdyż w skrajnym przy-
padku mogłoby to doprowadzić do stanu, w którym przez dłuższy okres Premierem
mogłaby być osoba nieakceptowana przez Sejm, za to posiadająca poparcie Prezyden-
ta. Miałoby to prowadzić do nieuzasadnionego przepisami Konstytucji przejścia do
systemu prezydenckiego10.

Bardziej słuszne wydaje się jednak stanowisko uwzględniające prawo Prezydenta
do dowolnego przedkładania Sejmowi kandydatów na Premiera11. Same przepisy
art. 154 i 155 Konstytucji nakładają na Prezydenta główną odpowiedzialność za sku-
teczne powołanie rządu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma stabilnej większości sejmo-
wej. Poza tym porównanie wymaganych większości (bezwzględnej i zwykłej) nie-
zbędnych dla uchwalenia wotum zaufania w pierwszym i trzecim etapie procedury
tworzenia rządu powinno wręcz zachęcać Prezydenta do wystawienia tego samego
kandydata, jeżeli uzyskał on zwykłą większość głosów. Przykład wyboru Marka Belki
dodatkowo pokazuje, że mimo tego, iż początkowo kandydatowi na Premiera nie
udzielono wotum zaufania, może to się zmienić przy kolejnym głosowaniu. Trzeba

                                                       
9 L. Garlicki, Rada Ministrów..., op.cit., s. 139.
10 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 154–155…, op.cit., s. 20–21.
11 L. Garlicki, Polskie prawo..., op.cit., s. 297.
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także pamiętać, że trzeci etap procedury tworzenia gabinetu stanowi także alternatywę
dla posłów, którzy w świetle art. 155 ust. 2 muszą podjąć decyzję, czy dokonują wybo-
ru nowej Rady Ministrów czy też decydują się na przedterminowe wybory, których
niekorzystny wynik może spowodować utratę mandatu (w tym cennego dla części
posłów immunitetu) przez poszczególnych posłów, a nawet doprowadzić do marginali-
zacji całych partii politycznych.

Konstytucja nie przewiduje udziału Senatu w procedurze powoływania Rady Mini-
strów.

II. Odwoływanie Rady Ministrów oraz poszczególnych jej członków
oraz powoływanie nowej Rady Ministrów

Głównym aspektem odpowiedzialności politycznej Rady Ministrów wobec Parlamentu
jest możliwość zmuszenia Rady Ministrów bądź poszczególnych jej członków do dy-
misji. Takie uprawnienie zgodnie z Konstytucją posiada wyłącznie Sejm.

Przepisy dotyczące przesłanek odpowiedzialności politycznej (art. 157 Konstytucji)
mówią wyłącznie o odpowiedzialności kolegialnej za „działalność Rady Ministrów”
oraz odpowiedzialności indywidualnej jej członków za „sprawy należące do ich kom-
petencji lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów”.

Rozważając przesłanki oceny odpowiedzialności Rady Ministrów trzeba się zasta-
nowić, czy w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość takiej oceny w
oparciu o kryteria ideologiczne. Przykładowo, w wyniku radykalnych cięć socjalnych
związanych z obniżaniem podatków doszło do poprawy wskaźników gospodarczych,
spowodowało to jednak zubożenie najbiedniejszej grupy społeczeństwa. Wydaje się, że
nawet w takiej sytuacji wotum nieufności byłoby dopuszczalne.

Nie powiodło się też w praktyce powiązanie oceny działań i efektów Rady Mini-
strów z ich zgodnością z programem rządu co było postulatem doktryny12. Zatem moż-
na stwierdzić, że podstawy wotum nieufności wobec Rady Ministrów są bardzo szero-
kie, a nawet dowolne13.

Analizując przesłanki odpowiedzialności politycznej ministrów trzeba zauważyć, że
taką przesłanką w świetle konstytucji jest wyłącznie prawidłowe wykonywanie zadań
przez ministrów. Czy zatem przesłanką takiej odpowiedzialności mogłoby być np.
nieetyczne zachowanie ministra związane z jego życiem prywatnym (np. nagłośnione
przez media nadużywanie alkoholu)? Wydaje się, że w świetle doktryny odpowiedzial-
ność polityczna nie powinna być ograniczana i Sejm ma prawo w każdej chwili odwo-
łać ministra, którego działalność ocenia krytycznie zarówno z powodów związanych z
wynikami jego pracy, jak też w związku z nieetycznym zachowaniem czy też z powo-
dów ideologicznych.

                                                       
12 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 157 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz , T II,

Warszawa 2001, s. 20.
13 L. Garlicki, Rada Ministrów..., op.cit., s. 161–162.
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Należy także zaznaczyć, że minister ponosi odpowiedzialność polityczną również
za działanie podległego mu aparatu władzy, czyli nie tylko za jego osobistą sprawność
i efektywność, ale także za działalność podległych mu urzędników14.

Po przeanalizowaniu przesłanek należy teraz zastanowić się, kto podlega jakiej pro-
cedurze odwoławczej – precyzując, czy Prezes Rady Ministrów również podlega od-
powiedzialności indywidualnej przed Sejmem.

Zgodnie z art. 157 ust. 2, przed Sejmem indywidualnie odpowiadają „członkowie
Rady Ministrów”, co oznaczałoby także odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów.
Jednak art. 159 precyzujący procedurę odwołania poszczególnych członków Rady
Ministrów mówi wyłącznie o „ministrach”. Z kolei art. 162 ust. 2, mówiący o powo-
dach dymisji Premiera, nie wymienia jako przesłanki wyrażenia Premierowi wotum
nieufności, bowiem ma ono dotyczyć całej Rady Ministrów. Można więc wyciągnąć
wniosek, że Prezes Rady Ministrów nie podlega indywidualnej odpowiedzialności
politycznej i Sejm nie posiada środków prawnych, aby odwołać wyłącznie Premiera,
pozostawiając resztę składu rządu bez zmian. Trzeba też zaznaczyć, że dymisja Prezesa
Rady Ministrów z jakichkolwiek powodów oznacza także automatyczną dymisję całej
Rady Ministrów. Podsumowując, procedurze indywidualnej odpowiedzialności poli-
tycznej podlegają wszyscy członkowie Rady Ministrów z wyjątkiem Premiera15.

Rozważając zagadnienie odpowiedzialności politycznej Premiera należy także
zwrócić uwagę na treść art. 144 ust. 2, który mówi że Prezes Rady Ministrów „ponosi
odpowiedzialność przed Sejmem” za podpisanie aktu, który dla swojej ważności wy-
magał kontrasygnaty. Przepis ten nie ogranicza wymiaru odpowiedzialności, więc
może to być przesłanką wszczęcia procedury odwoławczej. Jednak przepis ten nie
ustanawia szczegółowych zasad wykonywania tej procedury, zatem zasady odwoływa-
nia także w tym aspekcie opierają się na przepisach dotyczących wotum nieufności
wobec całej Rady Ministrów16.

Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wotum nieufności może być zgłoszony
przez co najmniej 69 posłów i wymaga poparcia w głosowaniu większości ustawowej
liczby posłów (czyli co najmniej 231). Jeżeli wniosek nie został poparty przez odpo-
wiednią liczbę posłów, powtórny wniosek o odwołanie tego samego ministra może być
złożony dopiero po upływie 3 miesięcy. Jeżeli jednak powtórny wniosek o odwołanie
tego samego ministra zostałby poparty przez 115 posłów, to można go zgłosić przed
upływem 3 miesięcy. W przypadku poparcia wniosku przez odpowiednią liczbę po-
słów minister zostaje odwołany. O obsadzie personalnej zwolnionego ministerialnego
stanowiska decyduje wyłącznie Premier, Sejm nie ma instrumentów prawnych, aby
taki wybór móc ewentualnie kwestionować. Sejm może wyłącznie odwołać taką osobę
w ramach wyżej opisanej procedury. Wydaje się jednak, że Prezes Rady Ministrów nie
może powołać na zwolnione stanowisko osoby, która została przez Sejm odwołana,
choć taki przepis nie został zawarty w Konstytucji. W mojej opinii, z prawnego punktu
widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba odwołana ze stanowiska ministerial-
nego została na nie ponownie powołana przez Sejm w ramach jego nowej kadencji.

                                                       
14 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 157..., op.cit., s. 20.
15 L. Garlicki, Rada Ministrów..., op.cit., s. 169.
16 Por. A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004. s. 267–268.
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Procedura wyrażania wotum nieufności całej Radzie Ministrów różni się od proce-
dury wyrażania wotum nieufności poszczególnym jej członkom. Wniosek zgłoszony
przez co najmniej 46 posłów musi wskazywać imiennie kandydata na stanowisko Pre-
zesa Rady Ministrów (konstruktywne wotum nieufności). W świetle przepisów Kon-
stytucji i Regulaminu Sejmu głosowanie nad wotum nieufności dla Rady Ministrów
staje się jednocześnie głosowaniem nad wotum zaufania dla kandydata na nowego
Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli wniosek został poparty przez większość ustawowej
liczby posłów, Prezydent przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego
przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków
nowej Rady Ministrów. W tej sytuacji Sejm w żaden sposób nie zatwierdza nowego
składu Rady Ministrów, co było przedmiotem krytyki17. Wydaje się jednak, że krytyka
ta nie była słuszna, gdyż powołanie nowej Rady Ministrów nie wyklucza możliwości
wyrażenia wotum nieufności wobec ministrów lub konstruktywnego wotum nieufności
wobec całej Rady Ministrów.

Tylko w wyżej wymienionych sytuacjach Sejm może wymusić dymisję poszcze-
gólnych członków Rady Ministrów lub Rządu (brak uzyskania absolutorium nie jest
przesłanką obligatoryjnej dymisji rządu18). Prezes Rady Ministrów posiada kompeten-
cje do samodzielnego decydowania o obsadzie poszczególnych ministerstw. Ma on
zatem zarówno prawo do powołania ministra, który nie ma poparcia większości sej-
mowej, jak i zdymisjonowania ministra cieszącego się takim poparciem.

Podsumowując, w świetle przepisów Konstytucji Sejm nie ma uprawnień, aby wy-
musić na Premierze nominację na stanowisko ministra konkretnej osoby, co najwyżej
może odwołać daną osobę z tej funkcji. Sejm nie posiada też uprawnień, aby odwołać
wyłącznie Prezesa Rady Ministrów – może wymienić Prezesa Rady Ministrów wraz z
całym Rządem w przypadku uchwalenia wotum nieufności dla całej Rady Ministrów.
Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby nowy Premier wybrany w procedurze kon-
struktywnego wotum nieufności pozostawił na dotychczasowych stanowiskach
wszystkich lub część spośród dotychczasowych ministrów.

III. Odpowiedzialność konstytucyjna poszczególnych członków
Rady Ministrów

Odpowiedzialność konstytucyjna jest rozumiana obecnie w doktrynie prawa konstytu-
cyjnego jako odpowiedzialność za przekroczenie prawa osób zajmujących najwyższe
stanowiska państwowe.

W Polsce takiej odpowiedzialności podlegają także członkowie Rady Ministrów.
Jej przesłankami są zgodnie z art. 156 Konstytucji: naruszenie Konstytucji lub ustaw, a
także przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Ustawa o
Trybunale Stanu dokładnie precyzuje przesłanki odpowiedzialności konstytucyjnej,
która to odpowiedzialność występuje „...w związku z zajmowanym stanowiskiem i w
zakresie swojego urzędowania...”. To sformułowanie oznacza, że np. przestępstwa
                                                       

17 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 158 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz , T. II,
Warszawa 2001, s. 48–49.

18 L. Garlicki, Polskie prawo..., op.cit., s. 263.
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popełnione w ramach życia prywatnego nie są przesłankami takiej odpowiedzialno-
ści19. Przykładem może być zatrzymanie ministra w niedzielę (dzień wolny od pracy),
gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji wydaje się, że
minister powinien podlegać takiej samej procedurze karnej jak każdy obywatel, chyba
że jest posłem/senatorem, w związku z czym mają zastosowanie przepisy dotyczące
immunitetu poselskiego. Można nawet poszerzyć niniejsze rozważania opierając się na
wyroku TK (P. 12/2000) i stwierdzić, że za każdy czyn, nawet ten podlegający ocenie
Trybunału Stanu, Prezes Rady Ministrów lub pozostali członkowie gabinetu mogą
podlegać odpowiedzialności karnej do momentu pociągnięcia do odpowiedzialności
przed Trybunałem Stanu, co zawiesza postępowanie karne. Jeżeli jednak Trybunał
Stanu nie wydałby wyroku możliwe jest wznowienie postępowania20.

Inną kwestią jest rozważenie, czy odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady
Ministrów może być wyłącznie indywidualna czy też może być także solidarna. Tym
tematem zajął się bardzo dokładnie W. Kręcisz, który jednoznacznie opowiedział się za
postrzeganiem odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu wyłącznie jako odpowie-
dzialności indywidualnej. Argumentując za tym rodzajem odpowiedzialności wskazał
on na: wykładnię językowo-logiczną przepisów dotyczących odpowiedzialności kon-
stytucyjnej oraz tradycje historyczne kształtowania się tej odpowiedzialności jako wy-
łącznie indywidualnej. Analizując możliwość oskarżenia członków organu kolegialne-
go uznał, że każdemu z nich należy przedstawić osobne zarzuty21.

Zgodnie z art. 3 ustawy o Trybunale Stanu odpowiedzialność konstytucyjna doty-
czy czynów, które nawet w sposób nieumyślny naruszyły Konstytucję lub ustawę.
Uchwałą pełnego składu sędziów TS z 10 czerwca 1998 r. ustalono, że odpowiedzial-
ność ponoszą osoby, które „…nieumyślnie, tzn. nie mając zamiaru naruszenia Kon-
stytucji lub ustawy, dokonały takiego naruszenia na skutek niezachowania ostrożności
wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość dokonania tego naruszenia
przewidywały albo mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej ostrożności”22.

Warto też rozważyć problem odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Mini-
strów za akty urzędowe Prezydenta, które Premier kontrasygnował. W tym celu należy
dokonać krótkiej analizy instytucji prawnej, jaką jest kontrasygnata. Poprzez kontrasy-
gnatę Prezes Rady Ministrów przejmuje odpowiedzialność wobec parlamentu za skutki
polityczne takiego aktu. W świetle ustaleń doktryny, zarówno z okresu dwudziestolecia
międzywojennego jak i obecnej, z kontrasygnatą należy także wiązać wzięcie na siebie
współodpowiedzialności za skutki prawne aktu kontrasygnowanego. Innym argumen-
tem za współodpowiedzialnością Prezesa Rady Ministrów za skutki prawne kontrasy-
gnowanego aktu jest fakt, że bez kontrasygnaty Premiera taki akt nie posiada mocy

                                                       
19 Podobnie J. Oniszczak podkreśla wyłącznie częściową kognicję Trybunału Stanu odnośnie do człon-

ków Rady Ministrów – J. Oniszcak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004, s. 910.

20 Ibidem, s. 912–913.
21 W. Kręcisz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r. (sygn. akt III RN 108/98),

Przegląd Sejmowy, 1999, nr 4, s. 227–229.
22 Ibidem, s. 233.
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prawnej. Zatem jeżeli Premier swoją zgodą spowodował nadanie mocy prawnej dane-
mu aktowi urzędowemu Prezydenta, to powinien także odpowiadać za jego skutki23.

Odpowiedzialność konstytucyjna dotyczy także osób będących członkami Rady
Ministrów, które nie sprawują tej funkcji w momencie rozpoczęcia procedury posta-
wienia przed TS. Trybunał orzeka w sprawach, w których nie upłynęło 10 lat od po-
pełnienia czynu będącego przedmiotem oskarżenia, chyba że przepisy karne lub karno-
skarbowe przewidują inny termin przedawnienia. Złożenie wniosku wstępnego do
Marszałka Sejmu przerywa bieg przedawnienia.

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS członków Rady Ministrów
może być złożony Marszałkowi Sejmu przez 115 posłów lub Prezydenta. Wniosek
musi spełniać warunki wymagane w stosunku do aktu oskarżenia, a zatem powinien
zawierać w szczególności: dane osobowe oraz, jak się wydaje, stanowisko, które
oskarżony/a zajmuje (zajmował), jak również dokładne określenie czynu, który jest
przyczyną rozpoczęcia procedury pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i
jego okoliczności oraz dokładną podstawę prawną odpowiedzialności zawartą w
„ustawie karnej” (kodeks karny lub kodeks karny skarbowy). Jeżeli wniosek został
prawidłowo zredagowany, dalsze postępowanie toczy się przed Komisją Odpowie-
dzialności Konstytucyjnej, gdzie oskarżony ma prawo do składania zeznań i wyjaśnień.
Procedura postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej kończy się
sprawozdaniem, które zawiera wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS
lub o umorzenie postępowania. Sejm niezależnie od wniosku zawartego w sprawozda-
niu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i ewentualnego wniosku mniejszości
przeprowadza głosowanie nad uchwałą o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS.
Uchwała jest podjęta, jeżeli Sejm opowiedział się za nią większością 3/5 ustawowej
liczby posłów; w takiej sytuacji dalsze postępowanie toczy się przed TS. Skutkiem
podjęcia uchwały przez Sejm jest zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.
Jeżeli uchwała nie została podjęta, postępowanie zostaje umorzone.

Jeżeli upłynęła kadencja Sejmu, a Marszałek Sejmu nadał bieg wnioskowi wstępne-
mu, jednak Sejm nie przeprowadził głosowania nad uchwałą w sprawie pociągnięcia do
odpowiedzialności konstytucyjnej osób wymienionych we wniosku, dalsze postępowanie
jest podejmowane przez Sejm następnej kadencji. Jeżeli wniosek zostałby skierowany do
Marszałka Sejmu, a ten nie nadał mu biegu, np. z powodu braków formalnych, taki
wniosek podlegałby zasadzie dyskontynuacji, a zatem oskarżenie osoby wymienionej w
poprzednim wniosku wymagałoby złożenia nowego wniosku w Sejmie nowej kadencji.

W ostatnich dziesięciu latach parokrotnie dochodziło do prób postawienia przed TS
osób, które zajmowały stanowiska ministerialne. Próby te jednak kończyły się albo
nieuzyskaniem wystarczającego poparcia w Sejmie dla danego wniosku24, albo nastę-
powało umorzenie sprawy w wyniku przedawnienia25.
                                                       

23 Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Premiera za kontrasygnatę dostrzega
także A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów..., op.cit., s. 267–268.

24 Sprawy: J. Lewandowskiego w 2000 r., J. Buzka i J. Bauca w 2001 r., A. Milczanowskiego w
2001 r., W. Maksymowicza w 2001 r. czy Z. Siemiątkowskiego i L. Kubickiego w 2002 r. – J. Zaleśny,
Odpowiedzialność konstytucyjna – Praktyka III RP, Warszawa 2004, s. 165–166, s. 253, s. 266, s. 262,
s. 281.

25 Sprawa zniszczenia tzw. stenogramów posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR przez W. Jaruzel-
skiego i C. Kiszczaka – Ibidem, s. 212–227.
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Senat nie uczestniczy w procedurze pociągania do odpowiedzialności konstytucyj-
nej – zgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Stanu takie prawo przysługuje wyłącz-
nie Sejmowi.

IV. Rządy mniejszościowe w polskim parlamentaryzmie

Rząd mniejszościowy nie jest w polskim parlamentaryzmie zjawiskiem nowym. Ta
forma sprawowania władzy pojawiła się już w dwudziestoleciu międzywojennym.
Głównym powodem istnienia takiej formy rządów była bardzo duża niestabilność ko-
alicji parlamentarnych. Ani Konstytucja, ani inne przepisy prawne nie przewidują spe-
cjalnych przepisów odnośnie do rządu mniejszościowego, zatem jest to pojęcie doktry-
nalne, a nie prawne. Aby scharakteryzować rząd mniejszościowy w świetle obecnej
konstytucji należy wyróżnić jego następujące cechy:

● rząd albo osoba premiera (w przypadku gdy zmiana rządu następuje w wyniku
konstruktywnego wotum nieufności) mogą zostać zaakceptowane przez więk-
szość parlamentarną dzięki poparciu go albo „milczącą aprobatą” (art. 155 –
wymóg zwykłej większości) rząd Marka Belki, rząd Kazimierza Marcinkiewi-
cza;

● rząd mniejszościowy może też powstać w wyniku rozpadu dotychczasowej ko-
alicji – rząd Jerzego Buzka, rząd Leszka Millera;

● rząd nie posiada stałego poparcia większości parlamentarnej, członkami rządu są
przeważnie politycy związani z jedną partią, rząd uzyskuje swoje cele przez
uzgadnianie stanowisk z różnymi środowiskami w parlamencie w zależności od
problematyki swoich inicjatyw.

W okresie obowiązywania obecnej Konstytucji istniało pięć takich rządów: rząd Je-
rzego Buzka (od momentu zerwania koalicji z Unią Wolności), rząd Leszka Millera
(po zerwaniu koalicji z PSL), rząd Marka Belki, rząd Kazimierza Marcinkiewicza oraz
rząd Jarosława Kaczyńskiego (po zerwaniu koalicji z Samoobroną i LPR).

Nie wdając się w szczegółowe rozważania na temat okoliczności pojawiania się
rządów mniejszościowych, gdyż jest to raczej przedmiot zainteresowań historyków i
politologów, a nie prawników, można wyróżnić następujące główne przyczyny two-
rzenia takich rządów:

● brak zdolności do kompromisu między liderami partii z przyczyn personalnych
lub programowych bądź rozbieżnych aspiracji politycznych, które prowadziły
do rozpadu koalicji26 lub niemożności jej powstania;

● poparcie rządu przez większość parlamentarną z obawy przed wcześniejszymi
wyborami, które mogłyby doprowadzić do wzrostu poparcia partii, która nie-
dawno zwyciężyła i osłabieniu partii pokonanych lub ich eliminacji z parla-
mentu;

● chęć samodzielnego opanowania administracji rządowej w celu sprawniejszego i
całkowitego realizowania swojego programu (jest to możliwe, gdy opozycja jest
słaba, podzielona i obawia się możliwych przedterminowych wyborów);

                                                       
26 K. Działocha (red.), Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP – Raport końcowy z badań,

Warszawa 2006, s. 84.
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● instrument konstruktywnego wotum nieufności, który utrudnia obalenie rządu27.
Rządy mniejszościowe (przeważnie monopartyjne) stają się coraz częstszym wyjąt-

kiem od zasady tworzenia przeważnie dwu-, rzadziej trójpartyjnych koalicji i w konse-
kwencji rządów większościowych. Porównując rządy posiadające poparcie większości
sejmowej do rządów mniejszościowych, te drugie należy ocenić negatywnie. Koalicja
większościowa w przeciwieństwie do rządów mniejszościowych pozwala na sprawne i
szybkie procedowanie aktów prawnych w Sejmie, a nawet przeprowadzanie ważnych
społecznie reform. Istnienie koalicji większościowej powoduje także, że inicjatywy
podjęte w celu odwołania poszczególnych ministrów (lub pociągnięcia ich do odpo-
wiedzialności konstytucyjnej) stają się raczej wyrazem sprzeciwu opozycji wobec po-
lityki danego członka rządu, a nie realną groźbą przymusowej zmiany składu rządu.
Istnienie koalicji większościowej zapewnia zatem – w przeciwieństwie do rządów
mniejszościowych – stabilność funkcjonowania Rady Ministrów.

Podsumowanie

Coraz częstsze zjawisko tworzenia rządów mniejszościowych, niezdolnych do prowa-
dzenia sprawnej polityki państwa, wywołało krytykę rozwiązań konstytucyjnych doty-
czących funkcjonowania gabinetu.

Wśród postulatów, jakie się pojawiły, na uwagę zasługują propozycje zmiany sys-
temu politycznego z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki28 oraz zmian syste-
mu wyborczego z proporcjonalnego na większościowy29. Poniższe rozważania są pod-
stawową i uproszczoną analizą wyżej wymienionych zagadnień z uwagi na ich szeroki
zakres.

System prezydencki, którego „najczystsza” forma obowiązuje w Stanach Zjedno-
czonych, polega na monistycznej – pod kierownictwem Prezydenta – egzekutywie
separacji władz. W Stanach Zjednoczonych rząd formalnie nie istnieje, jednak władzę
wykonawczą sprawuje Prezydent wraz z Sekretarzami Stanu, którzy rangą i kompeten-
cjami przeważnie odpowiadają ministrom w krajach europejskich. Sekretarze Stanu
ponoszą odpowiedzialność polityczną wyłącznie przed Prezydentem, zaś ani Kongres,
ani Senat nie mają wpływu na obsadę tych stanowisk.

Analizując możliwość „przeszczepienia” takiego rozwiązania ustrojowego należa-
łoby zauważyć, że rzeczywiście system prezydencki nie dopuszczałby do destabilizacji
składu rządu w wyniku odwoływania ministrów. System ten nadal nie gwarantowałby
rozwiązania problemów związanych z sytuacją, w której opozycja ma przewagę
w parlamencie – szczególnie jeśli chodzi o ustawodawstwo. Patrząc pod tym kątem

                                                       
27 Ibidem, s. 84–85.
28 P. Winczorek, Czy zmieniać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.? [w:] Polska

pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006, s. 14.
29 D. Dudek, Konstytucja RP: nowelizować czy non movere? [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa

parlamentarnego – Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego zjazdu katedr i zakładów Prawa Konstytucyjnego,
Warszawa 2007, s. 362 oraz J. Buczkowski, Uwagi na temat prób reformowania systemu wyborczego do
Sejmu w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyborów [w:] W. Skrzydło, W. Szapował,
K. Eckhardt, O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Krasiczyn–Rzeszów 19–21IX2005 r., Przemyśl 2006, s. 49–50.
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na systemy polityczne, w których można odnaleźć dominację Prezydenta, na uwagę
bardziej zasługuje system polityczny Francji. Jednak nawet tam sytuacja, w której
opozycja ma przewagę w parlamencie w stosunku do urzędującego Prezydenta (tzw.
cohabitation), może powodować trudności, zwłaszcza w sytuacji, gdy Prezydent zmu-
szony jest powołać na stanowisko premiera przedstawiciela opozycji30.

Innym postulatem jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz
systemu większościowego. Rozwiązanie takie, zaczerpnięte z prawa brytyjskiego, które
pozwala zwycięskiej partii na uzyskanie większości mandatów w parlamencie, jest jed-
nak bardzo często krytykowane. Prowadzi ono do nadreprezentacji najsilniejszych partii
kosztem słabszych. Może też powodować poważne deformacje wyników wyborczych, a
także zniechęcać społeczeństwo do udziału w wyborach w związku z możliwym brakiem
reprezentacji parlamentarnej niektórych grup społecznych31. Co więcej, trudno jest pro-
gnozować, czy taka zmiana systemu wyborczego doprowadziłaby w warunkach polskich
do uzyskania przez jedną z partii większości głosów w Sejmie.

Diagnozując przyczyny powstawania rządów mniejszościowych w Polsce należy
stwierdzić, że tworzą się one głównie w wyniku rozpadu koalicji, a nie braku zdolności
koalicyjnej poszczególnych partii. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że większość
sejmowa w takich przypadkach nie była dotychczas w stanie stworzyć nowej koalicji,
ani też dokonać samorozwiązania Sejmu, które to działania stanowią jedyne rozwiąza-
nia niedoprowadzające do powstania rządu mniejszościowego. Nie odnotowano także
precedensu podania się do dymisji Premiera, którego rząd utracił poparcie większości
posłów. Powoduje to, że rząd mniejszościowy stara się przetrwać do końca kadencji i
nie jest zdolny do przeprowadzenia poważniejszych reform. Dopiero ostatnie wydarze-
nia związane z samorozwiązaniem Sejmu przy współpracy zarówno partii rządzącej,
jak i opozycji dają podstawę do nowych rozważań.

Trudno jest zaproponować jakieś konkretne rozwiązania ustrojowe, które gwaran-
towałyby możliwość skutecznego zapobiegania powstawaniu rządów mniejszościo-
wych. W świetle powyższych uwag wydaje się, że ani radykalne zmiany ustroju pań-
stwa, ani zmiany dotyczące systemu wyborczego nie wytyczają odpowiedniej drogi.
Można nawet zadać pytanie o sens wprowadzania jakichkolwiek zmian ustrojowych,
traktując obecny stan jako przejściowy. Wskazuje na to tendencja do zmniejszania się
liczby partii politycznych obecnych w parlamencie32, co w przyszłości może ułatwić
tworzenie większościowych koalicji, a dodatkowo zwiększać wynik wyborczy zwycię-
skiej partii. Z upływem czasu eksponowane obecnie w programach politycznych partii
spory związane z przeszłością będą zanikać, a w polskiej polityce nastąpi zapewne
zmiana pokoleniowa, która – miejmy nadzieję – doprowadzi do korzystnej zmiany
jakościowej polskiej klasy politycznej.

Szukając jednak takich rozwiązań można zaproponować obowiązek cyklicznego
(np. corocznego) ubiegania się przez rząd o wotum zaufania, a niemożność jego uzy-

                                                       
30 Do takiej sytuacji doszło w 1997 r., kiedy to po wygranych przez socjalistów wyborach, wywodzący

się z prawicy Prezydent Jacques Chirac musiał nominować na stanowisko premiera lidera socjalistów
Lionela Jospina.

31 K. Skotnicki, Wypowiedzi w dyskusji [w:] O potrzebie zmian..., op.cit., s. 218–222.
32 Sondaż poparcia partii politycznych – Gazeta Wyborcza nr 241 z 15 października 2007 r.: PO – 38%,

PiS – 37%, LiD – 11%, PSL – 7%, LPR – 3%, Samoobrona – 2%.
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skania mogłaby skutkować – tak jak obecnie – dymisją rządu i rozpoczęciem procedu-
ry powołania nowego, a gdyby to się nie powiodło – nowymi wyborami. Można też
wprowadzić obowiązek rozwiązania Sejmu przez Prezydenta w przypadku nieuzyska-
nia przez rząd wotum zaufania. Obydwa rozwiązania, choć nie uniemożliwiają po-
wstania rządu mniejszościowego, to jednak ograniczają jego funkcjonowanie do pew-
nych ram czasowych. Jednak nawet w takiej sytuacji nie ma pewności, że czas spra-
wowania władzy przez rząd mniejszościowy nie będzie trwał dłużej niż okres, w
którym rząd musiałby uzyskać wotum zaufania. Posłowie bowiem, jak wskazują na to
dotychczasowe doświadczenia, potrafiliby zapewne na wiele sposobów usprawiedliwić
głosowanie za udzieleniem rządowi wotum zaufania, mimo pozostawania w opozycji,
co miałoby na celu wyłącznie jak najdłuższe piastowanie mandatu. Jednak zachowanie
i sposób głosowania posłów w takiej sytuacji znajdowałyby się pod baczną obserwacją
mediów, co dawałoby potencjalnym wyborcom pełny obraz sytuacji, a posłów planują-
cych sprawowanie mandatu przez dłużej niż jedną kadencję zmusiłoby do poważnej
refleksji nad swoim postępowaniem.


