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GrUNT pOLSKi WSpółcZESNYcH NiEMiEcKicH 
rEGULAcJi prAWNOKONSTYTUcYJNYcH  
W ZAKrESiE WłADZY WYKONAWcZEJ

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę możliwości i celowości wprowadzenia do Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. regulacji w zakresie władzy wykonawczej 
znanych Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 1949 r. Noweliza-
cja polskiej Konstytucji jest niezbędna, na co wskazuje 13-letnia praktyka jej sto-
sowania, często prowadząca do powstawania konfliktów pomiędzy prezydentem 
a premierem lub ministrami. W obszarze władzy wykonawczej główne problemy 
to: istnienie weta ustawodawczego prezydenta przy jednoczesnym umocowaniu 
rządu do prowadzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, nieprecyzyj-
nie określony w Konstytucji podział kompetencji między organy dwuczłonowej 
egzekutywy, istnienie selektywnego wotum nieufności, brak mechanizmów ustro-
jowych gwarantujących sprawne rządzenie przez gabinet mniejszościowy. Na tle 
chaotycznej konstrukcji polskiej egzekutywy jako pozytywny wzór do naśladowa-
nia jawi się system kanclerski znany z RFN, z wyraźnie dominującą pozycją sze-
fa rządu i ograniczoną głównie do funkcji reprezentacyjnych głową państwa. Nie 
wszystkie instytucje prawa konstytucyjnego RFN mogą znaleźć zastosowanie na 
gruncie polskiego państwa, jednak w zakresie władzy wykonawczej recepcja 
większości regulacji niemieckich usprawniłaby proces rządzenia w Polsce.
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Wstęp 

Od momentu wejścia w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 
minęło już 13 lat. To dostateczny okres, by dokonać oceny jej funkcjo-
nalności. Ogólnie ocena ta wypada umiarkowanie pozytywnie, ale 
praktyka ustrojowa niejednokrotnie dowodziła też wadliwości niektó-
rych regulacji konstytucyjnych, co prowadziło zwłaszcza w ostatnich 
latach do dyskusji na temat konieczności nowelizacji ustawy zasadni-
czej. Najczęściej dostrzegano błędy w sposobie dokonania podziału 
władzy wykonawczej w Polsce. Polski model dualizmu egzekutywy 
dość regularnie stawał się przyczyną konfliktów w jej łonie, które tyl-
ko po części zrzucić można na karb specyfiki charakterologicznej 
uwikłanych w nie polityków.

Dlatego często wskazuje się na konieczność wyboru systemu rzą-
dów gwarantującego czytelne relacje w ramach władzy wykonawczej, 
tj. wskazującego wyraźnie na podmiot, na którym spoczywa zasadni-
czy ciężar rządzenia państwem. Stanowiący odmianę systemu parla-
mentarnego model kanclerski wydaje się najbliższy obecnie funkcjo-
nującemu w Polsce systemowi rządów, a zarazem spełnia powyższy 
warunek. Zmiany w Konstytucji RP prowadzące do zbliżenia polskie-
go ustroju do tego właśnie modelu byłyby ewolucją, a nie rewolucją. 
Ponadto zaś system kanclerski zdaje się najlepiej zachowywać równo-
wagę między koniecznością zagwarantowania organom egzekutywy 
możliwości sprawnej realizacji procesu rządzenia, a postulatem za-
pewnienia odpowiedniej kontroli ich poczynań.

2. Porównanie współczesnych regulacji polskich i niemieckich 

Polska egzekutywa – na mocy art. 10 ust. 2 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – składa się z Prezydenta RP 
i Rady Ministrów. Kompetencje w ramach tego dualizmu rozdzielone 
są jednak inaczej niż w Niemczech. Prezydent dysponuje silną legity-
macją, gdyż wybierany jest w wyborach powszechnych, dlatego wy-
posażony został w prawo weta ustawodawczego, które Sejm może 
„przełamać” trudno osiągalną większością 3/5 głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Te dwie cechy polskiego 
ustroju politycznego skłaniają niektórych badaczy do formułowania 
tezy o funkcjonowaniu w Polsce modelu półprezydenckiego; taki po-
gląd słusznie jednak jest odrzucany przez większość doktryny (por. 
np. Galster 2009: 57-58). Ustrojodawca nie był bowiem konsekwent-
ny i przypisując głowie państwa poważny instrument blokowania 
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działalności parlamentu – na ogół stanowiącej rezultat inicjatywy rzą-
du – zarazem nie wyposażył jej w żadne kompetencje z zakresu tzw. 
władzy pozytywnej. Zdecydowana większość aktów wydawanych 
przez prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera (art. 144 ust. 2 
Konstytucji); jedynie enumeratywnie wyliczone w art. 144 ust. 3 kom-
petencje stanowią prerogatywy głowy państwa. Zgodnie z art. 146 
ust. 1 to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz-
ną Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie istotny jest ust. 2 tego same-
go artykułu, statuujący domniemanie kompetencji rządu w sprawach 
niezastrzeżonych dla innych organów państwowych i samorządu te-
rytorialnego. To Rada Ministrów kieruje administracją rządową (art. 
146 ust. 3). Natomiast prezydent pełnić ma głównie funkcję reprezen-
tacyjną, gdyż jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Pol-
skiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej (art. 126 ust. 1). Do 
zadań głowy państwa należy też czuwanie nad przestrzeganiem Kon-
stytucji, stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium (art. 126 ust. 2). 
Prezydent posiada pewne kompetencje w polityce zagranicznej (wy-
mienione w art. 133 ust. 1) – przy czym w jej zakresie współdziała z 
Radą Ministrów i właściwym ministrem (art. 133 ust. 3) – oraz w po-
lityce obronnej (art. 134-136). Zestawienie kompetencji rządu i prezy-
denta implikuje wniosek, że zasadniczy ciężar prowadzenia spraw 
państwowych, a także odpowiedzialność za nie, spoczywa na gabine-
cie, a nie głowie państwa. Jednak powszechny charakter elekcji pre-
zydenckiej i prawo weta ustawodawczego sprawiają, że trudno mó-
wić w przypadku Polski o realizacji jednego z modelowych systemów 
rządów; jest to system eklektyczny i niespójny, który w razie współist-
nienia prezydenta i rządu pochodzących z różnych środowisk poli-
tycznych grozi powstawaniem sporów utrudniających sprawne funk-
cjonowanie egzekutywy (por. Banaszak 2006: 9).

System parlamentarny, w każdej ze swoich odmian, zakłada funk-
cjonowanie w państwie dwuczłonowej władzy wykonawczej (por. Ba-
naszak 2007: 348; Bankowicz 2006: 65). Nie inaczej jest w Republice 
Federalnej Niemiec, gdzie egzekutywa składa się z Prezydenta Fede-
ralnego i rządu, przy czym charakterystyczny jest brak równowagi 
pomiędzy wymienionymi organami. Twórcy Ustawy Zasadniczej (UZ) 
wyraźnie wzmocnili pozycję ustrojową kanclerza, a z kolei relatywnie 
słabszym czynnikiem władzy uczynili – inaczej niż to miało miejsce w 
konstytucji Republiki Weimarskiej – głowę państwa (Schmidt 2007: 
169). Na ograniczoną rolę prezydenta w ramach egzekutywy wskazu-
ją: brak powszechnych wyborów głowy państwa, niewyposażenie jej 
w prawo stosowania weta ustawodawczego i obowiązek kontrasygno-

wania znakomitej większości jej aktów przez kanclerza lub właściwe-
go ministra. Prezydentowi przeznaczono „rolę organu uosabiającego 
państwo i jedność narodu” (Mirska 2009: 441), przyznając mu głów-
nie instrumenty służące realizacji funkcji reprezentacyjnej. W litera-
turze powszechnie zauważa się za to bardzo silne stanowisko praw-
nokonstytucyjne szefa niemieckiego rządu, co niektórych autorów 
prowadzi nawet do formułowania tezy o funkcjonowaniu w niemiec-
kim systemie politycznym egzekutywy nie dualistycznej, lecz triali-
stycznej (prezydent – kanclerz – rząd) (Sarnecki 2005: 206).

Istotnie, powyższa konstatacja znajduje w obowiązującym w RFN 
stanie prawnym potwierdzenie, wyrażające się przede wszystkim w 
skoncentrowaniu – w sensie bezpośrednim – całości odpowiedzialno-
ści za sprawowanie władzy wykonawczej na osobie kanclerza. Dobit-
ny tego przejaw stanowi rozwiązanie przyjęte w zakresie powoływa-
nia i odwoływania szefa rządu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 UZ Kanclerza 
Federalnego wybiera na wniosek Prezydenta Federalnego Bundestag 
bez przeprowadzania debaty (Konstytucja Niemiec 2008). Wybrany 
zostaje ten, kto uzyska głosy większości członków Bundestagu (art. 63 
ust. 2 zd. 1). Głowa państwa nie może zaproponować dowolnej kan-
dydatury; musi liczyć się z układem sił politycznych powstałym wsku-
tek wyborów do Bundestagu (por. Banaszak 2005: 89). W razie niepo-
wodzenia pierwszej procedury wyboru kanclerza, konstytucja przewi-
duje dwie procedury „rezerwowe” (art. 63 ust. 3 i 4), w których inicja-
tywa należy już wyłącznie do parlamentu. Nie ma potrzeby ich szcze-
gółowego opisywania w tym miejscu, dość powiedzieć, że w każdej z 
nich dla wybrania szefa rządu wymagane jest poparcie większości 
członków Bundestagu, co stanowi wymóg trudniejszy do osiągnięcia 
niż większość bezwzględna. Co prawda w trzeciej procedurze może 
dojść do powołania przez prezydenta osoby, która nie osiągnęła takiej 
większości, jednak w tym przypadku powołanie lub odmowa powoła-
nia stanowi dyskrecjonalne uprawnienie głowy państwa. W każdej z 
przedstawionych procedur Bundestag wypowiada się wyłącznie od-
nośnie do obsady funkcji szefa gabinetu, ministrów zaś mianuje i od-
wołuje Prezydent Federalny na wniosek Kanclerza Federalnego (art. 
64 ust. 1 UZ). Ustawa Zasadnicza przewiduje dla izby poselskiej wy-
łącznie rolę „pasywnego obserwatora” (ein passiver Beobachter) (Schmidt 
2007: 170).

Z kolei w Polsce, choć rząd również dominuje w ramach władzy 
wykonawczej, jego pozycja ustrojowa jest słabsza niż w RFN. Wynika 
to już – przynajmniej potencjalnie – z samego faktu, że dla uzyskania 
inwestytury parlamentarnej wystarczy poparcie bezwzględnej więk-
szości posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej ich liczby 
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działalności parlamentu – na ogół stanowiącej rezultat inicjatywy rzą-
du – zarazem nie wyposażył jej w żadne kompetencje z zakresu tzw. 
władzy pozytywnej. Zdecydowana większość aktów wydawanych 
przez prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera (art. 144 ust. 2 
Konstytucji); jedynie enumeratywnie wyliczone w art. 144 ust. 3 kom-
petencje stanowią prerogatywy głowy państwa. Zgodnie z art. 146 
ust. 1 to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz-
ną Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie istotny jest ust. 2 tego same-
go artykułu, statuujący domniemanie kompetencji rządu w sprawach 
niezastrzeżonych dla innych organów państwowych i samorządu te-
rytorialnego. To Rada Ministrów kieruje administracją rządową (art. 
146 ust. 3). Natomiast prezydent pełnić ma głównie funkcję reprezen-
tacyjną, gdyż jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Pol-
skiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej (art. 126 ust. 1). Do 
zadań głowy państwa należy też czuwanie nad przestrzeganiem Kon-
stytucji, stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium (art. 126 ust. 2). 
Prezydent posiada pewne kompetencje w polityce zagranicznej (wy-
mienione w art. 133 ust. 1) – przy czym w jej zakresie współdziała z 
Radą Ministrów i właściwym ministrem (art. 133 ust. 3) – oraz w po-
lityce obronnej (art. 134-136). Zestawienie kompetencji rządu i prezy-
denta implikuje wniosek, że zasadniczy ciężar prowadzenia spraw 
państwowych, a także odpowiedzialność za nie, spoczywa na gabine-
cie, a nie głowie państwa. Jednak powszechny charakter elekcji pre-
zydenckiej i prawo weta ustawodawczego sprawiają, że trudno mó-
wić w przypadku Polski o realizacji jednego z modelowych systemów 
rządów; jest to system eklektyczny i niespójny, który w razie współist-
nienia prezydenta i rządu pochodzących z różnych środowisk poli-
tycznych grozi powstawaniem sporów utrudniających sprawne funk-
cjonowanie egzekutywy (por. Banaszak 2006: 9).

System parlamentarny, w każdej ze swoich odmian, zakłada funk-
cjonowanie w państwie dwuczłonowej władzy wykonawczej (por. Ba-
naszak 2007: 348; Bankowicz 2006: 65). Nie inaczej jest w Republice 
Federalnej Niemiec, gdzie egzekutywa składa się z Prezydenta Fede-
ralnego i rządu, przy czym charakterystyczny jest brak równowagi 
pomiędzy wymienionymi organami. Twórcy Ustawy Zasadniczej (UZ) 
wyraźnie wzmocnili pozycję ustrojową kanclerza, a z kolei relatywnie 
słabszym czynnikiem władzy uczynili – inaczej niż to miało miejsce w 
konstytucji Republiki Weimarskiej – głowę państwa (Schmidt 2007: 
169). Na ograniczoną rolę prezydenta w ramach egzekutywy wskazu-
ją: brak powszechnych wyborów głowy państwa, niewyposażenie jej 
w prawo stosowania weta ustawodawczego i obowiązek kontrasygno-

wania znakomitej większości jej aktów przez kanclerza lub właściwe-
go ministra. Prezydentowi przeznaczono „rolę organu uosabiającego 
państwo i jedność narodu” (Mirska 2009: 441), przyznając mu głów-
nie instrumenty służące realizacji funkcji reprezentacyjnej. W litera-
turze powszechnie zauważa się za to bardzo silne stanowisko praw-
nokonstytucyjne szefa niemieckiego rządu, co niektórych autorów 
prowadzi nawet do formułowania tezy o funkcjonowaniu w niemiec-
kim systemie politycznym egzekutywy nie dualistycznej, lecz triali-
stycznej (prezydent – kanclerz – rząd) (Sarnecki 2005: 206).

Istotnie, powyższa konstatacja znajduje w obowiązującym w RFN 
stanie prawnym potwierdzenie, wyrażające się przede wszystkim w 
skoncentrowaniu – w sensie bezpośrednim – całości odpowiedzialno-
ści za sprawowanie władzy wykonawczej na osobie kanclerza. Dobit-
ny tego przejaw stanowi rozwiązanie przyjęte w zakresie powoływa-
nia i odwoływania szefa rządu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 UZ Kanclerza 
Federalnego wybiera na wniosek Prezydenta Federalnego Bundestag 
bez przeprowadzania debaty (Konstytucja Niemiec 2008). Wybrany 
zostaje ten, kto uzyska głosy większości członków Bundestagu (art. 63 
ust. 2 zd. 1). Głowa państwa nie może zaproponować dowolnej kan-
dydatury; musi liczyć się z układem sił politycznych powstałym wsku-
tek wyborów do Bundestagu (por. Banaszak 2005: 89). W razie niepo-
wodzenia pierwszej procedury wyboru kanclerza, konstytucja przewi-
duje dwie procedury „rezerwowe” (art. 63 ust. 3 i 4), w których inicja-
tywa należy już wyłącznie do parlamentu. Nie ma potrzeby ich szcze-
gółowego opisywania w tym miejscu, dość powiedzieć, że w każdej z 
nich dla wybrania szefa rządu wymagane jest poparcie większości 
członków Bundestagu, co stanowi wymóg trudniejszy do osiągnięcia 
niż większość bezwzględna. Co prawda w trzeciej procedurze może 
dojść do powołania przez prezydenta osoby, która nie osiągnęła takiej 
większości, jednak w tym przypadku powołanie lub odmowa powoła-
nia stanowi dyskrecjonalne uprawnienie głowy państwa. W każdej z 
przedstawionych procedur Bundestag wypowiada się wyłącznie od-
nośnie do obsady funkcji szefa gabinetu, ministrów zaś mianuje i od-
wołuje Prezydent Federalny na wniosek Kanclerza Federalnego (art. 
64 ust. 1 UZ). Ustawa Zasadnicza przewiduje dla izby poselskiej wy-
łącznie rolę „pasywnego obserwatora” (ein passiver Beobachter) (Schmidt 
2007: 170).

Z kolei w Polsce, choć rząd również dominuje w ramach władzy 
wykonawczej, jego pozycja ustrojowa jest słabsza niż w RFN. Wynika 
to już – przynajmniej potencjalnie – z samego faktu, że dla uzyskania 
inwestytury parlamentarnej wystarczy poparcie bezwzględnej więk-
szości posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej ich liczby 
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(art. 154 ust. 2 zd. 2 i art. 154 ust. 3 zd. 1) lub nawet tylko większości 
zwykłej (gdy uruchomiona zostaje trzecia procedura – art. 155 ust. 1 
zd. 2), a nie większości członków izby. Ponadto za każdym razem wo-
tum zaufania musi otrzymać cały rząd; parlament nie wypowiada się 
wyłącznie co do osoby jego szefa, jak to ma miejsce w Niemczech. 
Świadczy to o mniej eksponowanej pozycji premiera.

Argumentów na rzecz tej ostatniej tezy jest więcej. Polski premier 
nie posiada – jak niemiecki kanclerz – kompetencji do określania wy-
tycznych polityki1, a jedynie „zapewnia wykonywanie polityki Rady 
Ministrów i określa sposoby jej wykonywania” (art. 148 pkt 4), co dok-
tryna trafnie uważa za daleko posunięte zawężenie uprawnień szefa 
rządu (Domagała 1997: 137). W polskiej Konstytucji zwraca uwagę 
brak przepisu stanowiącego o tym, kto ustala kierunki polityki rządu 
– w przepisie o Radzie Ministrów (art. 146) również mowa o „prowa-
dzeniu” polityki wewnętrznej i zagranicznej (ust. 1), a nie jej określa-
niu; w tej sytuacji trzeba zdać się na domniemanie kompetencji Rady 
Ministrów wyrażone w ust. 2 tego artykułu.

Inaczej niż w RFN ukształtowano w Polsce instytucję wotum za-
ufania2. Po pierwsze – co jednak nie ma istotnych skutków praktycz-
nych – jest to wotum dla całego rządu, a nie tylko dla osoby jego sze-
fa (jak ma to miejsce w Niemczech). Po drugie, do jego udzielenia wy-
starczy uzyskanie zwykłej większości głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów (art. 160). Uzyskanie zaufania parla-
mentu wyrażonego najniższą możliwą większością ma słabszy wy-
dźwięk niż w sytuacji, gdy odbywa się to, jak w RFN, głosami więk-
szości członków izby poselskiej. Po trzecie, nieudzielenie wotum za-
ufania rządowi obliguje Prezesa Rady Ministrów do złożenia dymisji 
(art. 162 ust. 2 pkt 1). Oznacza to, że polski premier nie ma możliwo-
ści wykorzystania wniosku o wotum zaufania jako formy równie sil-
nego nacisku na parlament jak to jest w przypadku kanclerza nie-
mieckiego..

Z kolei argument na rzecz poglądu o słabszej niż w Niemczech po-
zycji zarówno całego rządu, jak i jego szefa oraz ministrów stanowi 

1  W literaturze trwa spór co do faktycznego znaczenia wytycznych (zob. Sarnecki 
2005: 242), ale nie zmienia to faktu, że sama możliwość skorzystania przez kanclerza z 
tego instrumentu wzmacnia jego pozycję wobec ministrów, i to mimo równoległego 
obowiązywania zasady resortowości, polegającej na tym, że każdy minister w ramach 
owych wytycznych kieruje swoim resortem samodzielnie.

2  W Niemczech – zgodnie z art. 68 UZ – w razie nieudzielenia kanclerzowi wotum 
zaufania głosami większości członków Bundestagu, kanclerz może (ale nie jest do tego 
zobligowany!) wnioskować do prezydenta o rozwiązanie parlamentu. Może też połączyć 
głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania z głosowaniem nad projektem ustawy. 
Szerzej na temat instytucji wotum zaufania w RFN zob. Pawłowski 2004: 67-70.

istnienie w polskiej Konstytucji instytucji selektywnego wotum nieuf-
ności. Parlament może większością głosów ustawowej liczby posłów 
wyrazić takie wotum ministrowi, a prezydent ma wówczas obowiązek 
go odwołać (art. 159 ust. 2). Oznacza to, po pierwsze, mniejszą stabil-
ność gabinetu; po drugie, mniejszą „władzę organizacyjną” polskiego 
premiera niż niemieckiego kanclerza (w wymiarze personalnym)3; po 
trzecie, słabszą pozycję ministrów, którzy odpowiadają politycznie nie 
tylko przed swoim szefem, ale też przed parlamentem.

Polska podawana jest jako przykład państwa, które dokonało re-
cepcji niemieckiej instytucji konstruktywnego wotum nieufności. 
Istotnie, polskie wotum nieufności musi być połączone z wybraniem 
przez Sejm nowego szefa rządu, jednak w porównaniu ze znanym z 
RFN pierwowzorem łatwo dostrzegalne są różnice. Mniej istotna po-
lega na tym, że jest to wotum nieufności skierowane przeciwko całej 
Radzie Ministrów, a nie tylko jej szefowi (choć, tak samo jak w przy-
padku wotum zaufania, to rozróżnienie ma wymiar wyłącznie symbo-
liczny, gdyż i w Niemczech uchwalenie konstruktywnego wotum nie-
ufności wobec kanclerza pociąga za sobą upadek całego gabinetu). 
Ważniejsze jest natomiast równoległe współwystępowanie indywidu-
alnej odpowiedzialności ministrów. Ryszard Balicki (2010: 350) ma 
rację konstatując, że „możliwość indywidualnego odwoływania mini-
strów jest sprzeczna z koncepcją wzmocnienia Rady Ministrów jako 
zintegrowanego ciała pracującego pod przewodnictwem Prezesa 
Rady Ministrów i ponoszącego solidarną odpowiedzialność w proce-
durze konstruktywnego wotum nieufności”. Słuszności powyższych 
uwag dowiodła praktyka ustrojowa. Parlamentarzyści Platformy Oby-
watelskiej w sierpniu 2007 r. zgłosili bowiem w Sejmie osobne wnio-
ski o wotum nieufności w stosunku do większości ministrów mniej-
szościowego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie dość, że współist-
nienie tych dwóch rodzajów wotum nieufności może – jak widać – po-
zbawić konstruktywnego charakteru wniosek skierowany przeciwko 
rządowi, to jeszcze grozi narażeniem na szwank autorytetu państwa 
– we wspomnianym przypadku, z obawy przed zgromadzeniem przez 
wnioskodawców w parlamencie wymaganej większości, prezydent 
Lech Kaczyński na wniosek premiera Jarosława Kaczyńskiego naj-
pierw odwołał, a następnie ponownie powołał na ministrów osoby, 
przeciwko którym złożono wnioski o wotum nieufności.

3  Wyróżnia się dwa wymiary tzw. „władzy organizacyjnej” kanclerza – wymiar in-
stytucjonalny, tj. swobodę tworzenia poszczególnych urzędów ministrów (w drodze roz-
porządzenia) i wymiar personalny, tj. swobodę decydowania o obsadzeniu stanowisk po-
szczególnych ministrów. Szerzej na ten temat zob. Zieliński 2003: 192-193.
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Nie ma w polskim ustroju odpowiednika niemieckiego stanu wyż-
szej konieczności ustawodawczej4. W obliczu nieobecności w Konsty-
tucji również i innych mechanizmów „ochrony” rządu mniejszościo-
wego jest to przejaw braku troski ustrojodawcy o zapewnienie możli-
wości efektywnego funkcjonowania takiemu rządowi. Uwidocznia się 
to już choćby w kształcie instytucji wotum zaufania (do jego uchwale-
nia wystarcza zwykła większość głosów, a nieudzielenie oznacza nie-
uchronny upadek gabinetu).

Reasumując, polską egzekutywę charakteryzują szersze (choć 
głównie w wymiarze „władzy negatywnej”) niż w Niemczech kompe-
tencje głowy państwa, ale i tak organem władzy wykonawczej zasad-
niczo odpowiedzialnym za prowadzenie polityki zewnętrznej i we-
wnętrznej jest rząd. Sprawna działalność tego ostatniego uzależniona 
jest jednak znacznie bardziej od wyrażanego do niego stosunku więk-
szości parlamentarnej, co wiąże się zarazem z relatywnie słabszym 
niż w RFN stanowiskiem ustrojowym szefa gabinetu.

3. Możliwości i celowość recepcji niemieckich regulacji na grunt polski

Niemiecki system konstytucyjny składa się zarówno z takich ele-
mentów, które nie sposób mechanicznie przenieść na grunt innego 
państwa, gdy brak w nim odpowiednio zakorzenionej w historii tra-
dycji ustrojowej (czołowy przykład to federalna forma państwa), jak i 
takich, które bez problemu dają się recypować. Jeśli chodzi o regula-
cje dotyczące egzekutywy, trudno dopatrzyć się ewentualnych utrud-
nień, zwłaszcza w przypadku kraju o parlamentarnym systemie rzą-
dów, jakim jest Polska. Decyzję o dokonaniu recepcji poprzedzić po-
winny więc jedynie rozważania na temat jej celowości i politycznej 
możliwości.

W większości dyskusji o konieczności nowelizacji polskiej ustawy 
zasadniczej na czoło wysuwana jest kwestia niezbędności odejścia od 
nie dość precyzyjnego podziału kompetencji w zakresie egzekutywy 
pomiędzy prezydenta a rząd (chodzi głównie o obszar polityki zagra-

4  W RFN zgodnie z art. 81 UZ taki stan – w razie nieudzielenia szefowi rządu przez 
Bundestag wotum zaufania i nieskorzystania przez niego z prawa złożenia wniosku do 
głowy państwa o rozwiązanie parlamentu – może ogłosić prezydent na wniosek rządu za 
zgodą Bundesratu. Dzięki temu przez okres 6 miesięcy ustawy określone przez rząd jako 
pilne mogą być uznawane za uchwalone, mimo ich odrzucenia przez Bundestag, o ile 
tylko Bundesrat wyrazi na to zgodę. Stan wyższej konieczności ustawodawczej można 
ogłosić tylko jeden raz w trakcie kadencji danego kanclerza. Szerzej na temat tej insty-
tucji zob. np. Sarnecki 2005: 246.

nicznej i obronnej) oraz stworzenia warunków do sprawnej realizacji 
przez jeden z tych organów władzy zaplanowanej polityki. Ten drugi 
postulat musi prowadzić, o ile tylko odrzuca się system prezydencki, 
do opowiedzenia się za rezygnacją z powszechnych wyborów głowy 
państwa i pozbawieniem jej prawa weta ustawodawczego. Przema-
wia za tym szereg argumentów szczegółowych. Powszechna elekcja 
prezydencka wyposaża głowę państwa w silny mandat, generując tym 
samym poważne oczekiwania społeczne w stosunku do tego urzędu. 
Zarazem jednak polski prezydent nie posiada żadnych instrumentów 
realnej władzy, służących do realizacji zapowiadanego przez siebie w 
kampanii wyborczej programu politycznego, gdyż to na rządzie spo-
czywa zasadnicza odpowiedzialność za prowadzenie spraw państwo-
wych. Nie sposób uznać za taki instrument prezydenckiego prawa ini-
cjatywy ustawodawczej, skoro jest ona traktowana w parlamencie tak 
samo jak każda inna (w praktyce kontrowersyjne z punktu widzenia 
rządu projekty prezydenckie kurtuazyjnie są kierowane po I czytaniu 
do dalszych prac w komisjach, po czym najczęściej nie wychodzą 
poza etap tych prac), a faktycznego znaczenia omawiane prawo może 
nabrać tylko w razie zaistnienia rządu mniejszościowego. Z drugiej 
jednak strony, silny mandat społeczny głowy państwa przywoływany 
bywa dla uzasadnienia wyposażenia jej w prawo weta ustawodawcze-
go. Abstrahując już od faktu, że występowanie powszechnej elekcji 
prezydenckiej i weta ustawodawczego głowy państwa stanowi poważ-
ne odstępstwo od założeń generalnie przyjętego w Polsce modelu par-
lamentarno-gabinetowego, zwrócić trzeba uwagę na immanentnie 
związaną z istnieniem prawa weta konfliktogenność stosunków w ra-
mach dualistycznej egzekutywy – a właśnie jej, nauczeni dotychczaso-
wymi doświadczeniami, chcemy uniknąć. Praktyka ustrojowa, wska-
zująca, że dzięki użyciu weta kolejni prezydenci uniemożliwiali wej-
ście w życie nie tylko ustaw posiadających niedostatki prawne (takie 
użycie mieści się w ramach wyrażonej w art. 126 ust. 2 funkcji prezy-
denta jako strażnika Konstytucji), ale też takich, które głowa państwa 
dezawuowała z przyczyn głównie politycznych (weto Aleksandra 
Kwaśniewskiego do ustawy o zmianie ordynacji podatkowej, weta Le-
cha Kaczyńskiego do ustaw zdrowotnych i ustawy medialnej), rów-
nież skłania do opowiedzenia się za zbliżeniem w tym zakresie pol-
skich regulacji konstytucyjnych do rozwiązań niemieckich. Prezydent 
nie powinien być więc wybierany przez naród w wyborach powszech-
nych, tylko albo przez Zgromadzenie Narodowe, albo przez specjalne 
kolegium z udziałem czynnika parlamentarnego (takim kolegium jest 
w RFN Zgromadzenie Federalne). Dodać należy, że wybór tego pierw-
szego wariantu, choć odbiegałby w szczegółach od regulacji niemiec-
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kich, byłby zupełnie zadowalający z punktu widzenia zakładanego 
celu, jakim jest pozbawienie głowy państwa silnej legitymacji społecz-
nej. Osiągnięcie tego celu uzasadniłoby z kolei w pełni odebranie pre-
zydentowi prawa weta ustawodawczego, co zlikwidowałoby główną 
przeszkodę dla sprawnej realizacji przez Radę Ministrów jej konsty-
tucyjnych zadań.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z realności politycznych szans 
na przeprowadzenie nowelizacji Konstytucji zmierzającej w takim 
kierunku. W obecnym układzie sił w parlamencie brak takiej możli-
wości, dlatego warto zaproponować rozwiązanie alternatywne, acz 
mniej radykalne. Często zgłaszany jest pomysł obniżenia wymogu 
większości niezbędnej do ponownego uchwalenia zawetowanej usta-
wy z 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów do większości bezwzględnej. Przypuszczalnie i ten postulat 
okazałby się trudny do zrealizowania w obecnej sytuacji politycznej, 
należy więc rozważyć wykorzystanie w zmodyfikowanej, rozszerzonej 
postaci niemieckiej instytucji stanu wyższej konieczności ustawodaw-
czej. Znajdowałaby ona zastosowanie w sytuacji, gdy rząd wprawdzie 
dysponuje w Sejmie większością bezwzględną, ale mniejszą niż nie-
zbędna do „przełamania” prezydenckiego weta większość kwalifiko-
wana 3/5. Wówczas, tzn. po pierwszym zakończonym niepowodze-
niem większości rządowej głosowaniu nad wetem, premier (z oczywi-
stych względów nie mógłby to być prezydent) za zgodą Senatu miał-
by prawo ogłosić na okres 6 miesięcy, jeden raz w trakcie kadencji 
parlamentu, właśnie taki stan. Prezydent nie mógłby zawetować żad-
nej ustawy określonej przez gabinet jako pilna. Nietrudno wskazać 
zalety tego typu rozwiązania. Po pierwsze, przez pół roku ekipa rzą-
dząca byłaby zdolna zrealizować główne założenia swojego programu 
politycznego – żaden jej projekt nie zostałby powstrzymany z powodu 
osobistej niechęci lub odmienności poglądów politycznych głowy pań-
stwa. Po drugie, gabinet czułby się w większym stopniu odpowiedzial-
ny za prowadzenie spraw państwowych. Trzeba bowiem zauważyć, że 
istnienie weta prezydenckiego w niektórych sytuacjach może stano-
wić dla partii sprawujących władzę wygodne alibi. Niekiedy usiłują 
one uniknąć krytyki ze strony wyborców za nieprzeprowadzanie re-
form, argumentując, że te ostatnie zostały zawetowane przez prezy-
denta. Wówczas rządzący ochoczo obciążają go odpowiedzialnością 
za brak pozytywnych zmian w państwie. Zdarza się też, że trudne 
ustawy w ogóle nie są poddawane pod głosowanie pod pretekstem 
spodziewanego weta. W razie uruchomienia omawianej instytucji ani 
prezydent nie byłby w stanie powstrzymywać zdeterminowanego rzą-
du przed reformowaniem państwa, ani też oportunistyczny rząd nie 

mógłby tłumaczyć się z braku działań domniemanym lub faktycznym 
wetem. Proponowana instytucja na pierwszy rzut oka budzić może 
(podobnie jak postulat całkowitego zniesienia prezydenckiego weta) 
obawę stworzenia ryzyka wchodzenia w życie rządowych projektów 
potencjalnie niebezpiecznych dla demokratycznego państwa prawne-
go. Jest to obawa nieuzasadniona, jako że zachowana zostałaby kon-
trola konstytucyjności ustaw przez Trybunał Konstytucyjny. W razie 
wprowadzenia rozszerzonego stanu wyższej konieczności ustawo-
dawczej do polskiego ustroju, warto by było rozważyć poszerzenie 
grupy podmiotów uprawnionych do składania wniosków do TK lub 
obniżenie wymaganej liczby podpisów posłów lub senatorów pod ta-
kimi wnioskami (obecnie liczby te wynoszą odpowiednio 50 i 30). 
Wiązałoby się to jednak ze wzrostem ilości wpływających do Trybuna-
łu zgłoszeń. Konieczne stałoby się więc także poszerzenie składu sę-
dziowskiego TK i zwiększenie wydatków budżetowych przeznacza-
nych na tę instytucję.

Znieść należałoby przysługujące prezydentowi prawo inicjatywy 
ustawodawczej. W obecnym kształcie i tak jest to, przynajmniej w 
przypadku projektów istotnych politycznie, instrument nieskuteczny 
(a przez to obniżający autorytet głowy państwa), a jego likwidacja 
zbliżyłaby polski system rządów do modelu kanclerskiego.

W zakresie regulacji dotyczących samego rządu konieczna jest re-
zygnacja z selektywnego wotum nieufności, jako instytucji mogącej 
pozbawić wotum nieufności dla całego rządu przymiotu konstruktyw-
ności, a ponadto osłabiającej ustrojową pozycję rządu, premiera i mi-
nistrów. Wydaje się, że akurat ten postulat ma szansę realizacji, gdyż 
powinien być do zaakceptowania i dla polityków PO (preferujących 
system kanclerski), i PiS (opowiadających się za modelem prezydenc-
kim) – w obu systemach bowiem instytucja indywidualnej odpowie-
dzialności politycznej ministrów nie istnieje5.

Wreszcie zaś pilną kwestię stanowi konieczność zbliżenia do wzo-
ru niemieckiego konstrukcji wotum zaufania. Wynika ona ze stosun-
kowo częstego występowania w Polsce rządów mniejszościowych6. Po 
pierwsze więc, wotum zaufania powinno być, tak jak w Niemczech, 
uchwalane głosami większości członków Sejmu, w obecnym bowiem 
kształcie niczego ono gabinetowi nie gwarantuje. Po drugie, nie-

5  Abstrahuję w tym miejscu od kwestii całkowitej odmienności stanowiska ustrojo-
wego ministra w obu wymienionych systemach rządów.

6  Po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (tj. po 17 października 
1997 r.) funkcjonowało w Polsce 8 gabinetów (licząc łącznie z krótkotrwałym pierw-
szym rządem Marka Belki). Aż 6 spośród nich okresowo nie dysponowało poparciem 
większości parlamentarnej.
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uchwalenie wotum zaufania nie powinno oznaczać automatycznego 
obowiązku złożenia dymisji przez rząd – tak jak w RFN dyskrecjonal-
nej władzy premiera przekazać należy decyzję o tym, czy wnioskować 
do prezydenta o rozwiązanie Sejmu, czy kontynuować rządzenie przy 
braku wsparcia ze strony większości parlamentarnej. Wówczas, wy-
korzystując kwestię wotum zaufania w charakterze presji na posłów, 
szef rządu miałby większe szanse pozyskania dla swojego gabinetu 
poparcia w parlamencie. Po trzecie, należy stworzyć możliwość połą-
czenia głosowania nad wnioskiem o wotum zaufania z głosowaniem 
nad konkretnym projektem ustawy. Po czwarte, zmianie modelu wo-
tum zaufania towarzyszyć powinno wprowadzenie do Konstytucji RP 
instytucji stanu wyższej konieczności ustawodawczej. W przeciwień-
stwie do niemieckiego pierwowzoru, w polskich realiach ustrojowych 
mógłby on nieraz znaleźć zastosowanie, umożliwiając gabinetowi 
mniejszościowemu realizację określonej polityki. Pod rządami aktual-
nie obowiązujących przepisów konstytucyjnych taki gabinet ograni-
cza się do bieżącego administrowania i ciągłych prób odzyskania 
większości, tracąc na nie energię, którą powinien poświęcać na rzą-
dzenie państwem. Oczywiście długotrwałe istnienie rządu mniejszo-
ściowego nie jest wskazane, gdyż w państwie realizującym którykol-
wiek z modeli demokracji parlamentarnej egzekutywa powinna cie-
szyć się zaufaniem większości władzy ustawodawczej. Z drugiej jed-
nak strony niepożądane jest też zasadniczo bezowocne trwanie rządu 
pozbawionego tego zaufania, a w sytuacji, gdy ów brak zaufania to 
tylko stan przejściowy, za rzecz konieczną uznać należy stworzenie ta-
kiemu rządowi możliwości efektywnego funkcjonowania. Wydaje się, 
że tego typu możliwości dają regulacje znane z niemieckiej UZ. Trud-
no z kolei znaleźć argumenty przemawiające za tezą o politycznych 
przeciwwskazaniach dla wdrożenia tamtejszych rozwiązań w Polsce.

Pozycja premiera zostałaby wzmocniona już przez samą likwidację 
indywidualnej odpowiedzialności politycznej ministrów. To premier 
stałby się jedynym (w sensie prawnym) czynnikiem decydującym o 
kształcie personalnym kierowanego przez siebie gabinetu. Dodatko-
wo postulować należy recepcję instytucji wytycznych polityki, jako że 
wpłynęłaby ona na zapewnienie większej spójności działań Rady Mi-
nistrów. Obecnie zbyt często dochodzi do powstawania swoistych par-
tykularyzmów w polityce poszczególnych ministrów, co utrudnia rzą-
dowi i premierowi harmonijną działalność.

Podsumowując, większość z omówionych współczesnych niemiec-
kich instytucji dotyczących egzekutywy nadaje się do uwzględnienia 
w znowelizowanej polskiej Konstytucji. Jedna z nich – stan wyższej 
konieczności ustawodawczej – mogłaby ponadto znaleźć zastosowa-

nie w wersji poszerzonej, o ile nie udałoby się zlikwidować prawa 
weta ustawodawczego przysługującego prezydentowi. Wszystko to 
służyłoby zapewnieniu większej niż obecnie przejrzystości w łonie 
władzy wykonawczej i sprawnej realizacji konstytucyjnych funkcji 
przypisanych rządowi, odpowiadając tym samym na liczne głosy 
przedstawicieli doktryny, polityków i publicystów, a zarazem na ocze-
kiwania społeczeństwa.
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Abstract

Possibilities and Purposefulness of Reception of Contemporary German Constitutional 
Regulations Concerning the Executive into Polish Law

The article provides an analysis of the possibilities and purposefulness of the 
reception of regulations pertaining to the executive, as known from the 1949 Ba-
sic Law for the Federal Republic of Germany into the Polish Constitution of 
1997. A revision of the Polish Constitution is necessary, as the 13-year-long prac-
tice of its applying has led many times to conflicts between the President and the 
prime minister or ministers. Main problems concerning the executive are: the 
presidential right of suspensory veto, coexisting with the governmental compe-
tence to conduct the internal and external policy of the state; the imprecisely de-
fined constitutional division of competences; the selective vote of non-confiden-
ce and, last but not least, the lack of instruments guaranteeing effective ruling by 
a minority cabinet. The German chancellor system with a clearly dominating po-
sition of the chief of government and with the role of the head of the state limi-
ted mainly to representative functions contrasts sharply with the Polish chaotic 
construction of the executive. Obviously, not all the institutions of the FRG con-
stitutional law can be transferred into a foreign legal system. However, the re-
ception of many of those concerning the executive branch could make the pro-
cess of governing in Poland much more effective.
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prime minister, minister, president, vote of non-confidence, vote of confidence, 
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Abstrakt

Möglichkeiten und Zweckmäßigkeit der Rezeption der modernen deutschen verfassung-
srechtlichen Regulationen im Bereich der Exekutive

Der Artikel liefert eine Analyse der Zweckmäßigkeit der Einsetzung in die po-
lnische Verfassung aus 1997 der Regulationen im Bereich der Exekutive aus dem 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 1949. Eine Novel-
lisierung der polnischen Verfassung ist nötig, weil deren Verwendung in den letz-
ten 13 Jahren mehrmals Konflikte zwischen dem Staatspräsidenten und dem Mi-
nisterpräsidenten oder den jeweiligen Ministern hervorgerufen hat. Die Deffizi-
te sind im Bereich der polnischen Exekutive zu verorten und liegen speziell in 
der Verwendungspraxis des präsidentiellen aufschiebenden Vetos, im von der 
Regierung erhobenen Anspruch, eine Führungsrolle in Innen- und Außenpolitik 
des Staates zu übernehmen, in einer unpräzisen Verteilung der Kompetenzen 
zwischen den Organen der zweiköpfigen polnischen Exekutive, ferner im Ge-
brauch des selektiven Misstrauensvotums, und in dem Mangel von Institutionen, 
die ein stabiles Regieren eines Minderheitskabinetts garantieren würden. Im 
Vergleich zu der chaotisch konstruierten Exekutive in Polen, erscheint das deut-
sche Modell, das als bekannte Kanzlersystem gilt und das sich einerseits durch 
eine dominierende Position des Regierungschefs und andererseits lediglich re-
präsentative Rolle des nominellen Staatsoberhauptes auszeichnet, als empfeh-
lenswert, um in die polnische Verfassung transferiert zu werden. Zwar nicht alle 
Regulationen aus dem deutschen Verfassungsrecht können von anderen Staaten 
übernommen werden, doch ein Transfer des Löwenanteils der Regulationen im 
Bereich der Exekutive in die polnische Verfassung würde eine Verbesserung des 
Regierungssystems in Polen heraufbeschwören.
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