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Rząd jest organem, który zajmuje centralne miejsce w systemie organów władzy 
publicznej w państwie, jest naczelnym organem administracji i jednocześnie głów-
nym organem władzy wykonawczej. Podejmuje działania polegające na wypra-
cowaniu generalnych założeń polityki oraz zapewnia ich realizację przy pomocy 
posiadanych instrumentów. Rząd, na którym spoczywa główna odpowiedzialność 
za realizację potrzeb społecznych, nakreśla perspektywy rozwoju kraju.

W parlamentarnym systemie rządów gabinet posiada zaufanie organu wła-
dzy o charakterze przedstawicielskim, który czerpie legitymizację polityczną, 
udzieloną w wyborach powszechnych, od suwerena. Polityczne zaufanie ze 
strony parlamentu zakreśla ramy działania rządu. Jednocześnie parlament 
sprawuje nad nim kontrolę. Tak więc kierunek działalności rządu zdetermi-
nowany jest zaufaniem większości parlamentarnej.

Rządy współczesnych państw rozwinęły swoją działalność na zasadzie 
potrzeby połączenia działań ministrów kierujących działami administracji 
państwowej i niezbędności kolegialnego decydowania o rozwiązywaniu pro-
blemów o znaczącym rezonansie społecznym. Rząd stał się organem decydu-
jącym o najważniejszych kwestiach społecznych oraz kształtującym politykę 
wewnętrzną i zagraniczną państwa.

System parlamentarno-gabinetowy, w którym rząd wyłaniany jest przez więk-
szość parlamentarną, oparty jest o następujący schemat logiczny: partia polityczna 
zabiega o poparcie wyborców prezentując program wyborczy, który będzie reali-
zowany w kolejnej kadencji parlamentu. Przywódca większości parlamentarnej 
tworzy rząd i rozpoczyna realizację programu wyborczego, którego konsekwencją 
jest program prac legislacyjnych. Aby program był efektywnie realizowany więk-
szość parlamentarna musi zapewnić warunki jego realizacji. Zatem to rząd musi 
kontrolować prace legislacyjne parlamentu. Jest to logika systemu parlamentarno-
-gabinetowego, gdzie skuteczność jest oceniana przez wyborców1. W klasycznych 

1 J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawo-
dawczym, Warszawa 1999, s. 135.
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systemach parlamentarno-gabinetowych (Wielka Brytania, Kanada) premier nie 
tylko przesądza o tempie i kolejności podejmowanych inicjatyw ustawodawczych, 
ale decyduje o porządku prac parlamentu. To program rządu wyznacza cele stra-
tegiczne, a inicjatywy ustawodawcze stanowią narzędzie jego realizacji.

Ustrojowa pozycja rządu różni się w poszczególnych systemach rządów. 
W  literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące teoretyczne modele rzą-
dów: system parlamentarny, system prezydencki, system mieszany (półpre-
zydencki, prezydencko-parlamentarny) oraz system komitetowy. Oczywiście 
prócz wzajemnych relacji konstytucyjnych w trójkącie parlament – rząd – głowa 
państwa niezbędne jest zwrócenie uwagi na czynniki behawioralne, tradycję 
konstytucyjną czy też stopień i trwałość ukształtowania systemu partyjnego. 
Przedmiotem analizy jest system parlamentarno-gabinetowy w jego formie 
ukształtowanej przez Konstytucję z 1997 r., a więc rząd, który wyłaniany jest 
z większości parlamentarnej i ponoszący przed nią odpowiedzialność poli-
tyczną. Trawestując słynne powiedzenie: rząd nie panuje, ale rządzi. Władza 
wykonawcza (rząd), będąc wyposażona w zaplecze urzędniczo-eksperckie, jest 
niejako predestynowana do inicjowania procesu ustawodawczego. Współcze-
śnie trudne do wyobrażenia jest wyłączenie rządu z ustawodawczego procesu 
decyzyjnego.

W parlamentarno-gabinetowym systemie rządów rząd jest głównym dys-
ponentem władzy wykonawczej. Wybór takiego systemu w Polsce podyktowany 
był tradycją konstytucyjną oraz potrzebami wynikającymi z demokratyzacji 
ustroju politycznego. Niemniej jednak konieczna jest równowaga pomiędzy 
demokratycznie wybieranym parlamentem a efektywnie działającą egzekutywą. 
Wypośrodkowanie tych relacji ma z jednej strony zapobiegać koncentracji 
władzy w rękach jednego organu (władzy wykonawczej), a z drugiej strony 
sprzyjać efektywnemu sprawowaniu władzy i realizacji celów politycznych 
zaakceptowanych w wyborach.

W polskiej literaturze politologicznej, jak i prawniczej, po 1989 r. poja-
wiły się wszechstronne opracowania dotyczące kwestii pozycji ustrojowej Rady 
Ministrów czy Prezydenta RP, procedury ustawodawczej, jak również ustawy 
jako podstawowego źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującym 
w demokratycznym państwie prawnym2. Brak jest jednak prac dotyczących 
badania kwestii wzajemnych relacji pomiędzy rządem a władzą ustawodaw-

2 Zob. m.in.: A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002; 
J. Jaskiernia, Zasady…, op. cit.; M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, War-
szawa 2002; M. Kudej, Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Kato-
wice 1995; J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 1994.
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czą w aspekcie wpływania przez rząd na proces stanowienia ustaw w Polsce, 
zarówno przy pomocy posiadanych kompetencji określonych prawem, jak 
i w sposób nieformalny.

Przedmiotem niniejszej książki jest ukazanie pozycji rządu w procesie 
ustawodawczym, a także jego wpływu na przebieg postępowania legislacyjnego, 
a więc osiągania określonych i zamierzonych skutków zbieżnych z intencjami 
gabinetu. Materia pracy obejmuje oddziaływanie Rady Ministrów w zakresie 
przygotowania projektu ustawy i inicjowania postępowania ustawodawczego, 
następnie wpływania na kształt ustawy w Sejmie i Senacie oraz oddziaływania 
na postępowanie ustawodawcze w końcowym jego etapie. Przedmiot pracy 
obejmuje również analizę wzajemnych relacji pomiędzy rządem a władzą usta-
wodawczą w aspekcie wpływu rządu na proces stanowienia ustaw w Polsce, 
zarówno przy pomocy posiadanych kompetencji określonych prawem, jak 
i w sposób nieformalny.

W proces legislacyjny, stanowiący podstawową funkcję parlamentu, zaan-
gażowane są najważniejsze instytucje państwowe (Rada Ministrów, Sejm, 
Senat, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny). Celem pracy jest ukazanie 
rozwiązań polskiego systemu konstytucyjnego również w niezbędnym ujęciu 
prawnoporównawczym. Polskie instytucje z zakresu legislacji odbiegają bowiem 
od modelowych wzorców konstytucyjnych. Cechą charakterystyczną polskiego 
modelu jest wyposażenie obu członów władzy wykonawczej w prawo inicjatywy 
ustawodawczej. Nadto prawo weta stanowi uprawnienie osobiste Prezydenta.

Wpływ Rady Ministrów na postępowanie ustawodawcze ma szczególne 
znaczenie w państwie demokratycznym, gdzie punkt ciężkości przeniesiony jest 
do parlamentu jako organu reprezentatywnego dla społeczeństwa. Parlament 
nie jest, jak w okresie do 1989 r., jedynie miejscem formalnego autoryzowania 
decyzji ustawodawczych podejmowanych w ramach innych instytucji. Wraz 
z zakończeniem procesu przemian ustrojowych w Polsce, zapoczątkowanych 
obradami Okrągłego Stołu, których formalnym wyrazem było uchwalenie Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3, nastąpiło nowe 
ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą 
wykonawczą w procesie ustawodawczym.

Kwestią stanowiącą zainteresowanie autora pracy jest pozycja ustrojowa 
Rady Ministrów w procesie stanowienia prawa. Rozwiązania ustrojowe spo-
tykane we współczesnych państwach stanowić mają próbę dostrzeżenia specy-
ficznych rozwiązań funkcjonalnych dla skuteczności udziału rządu w procesie 
legislacyjnym. Przedstawiają więc tło rozważań, służą umiejscowieniu polskiego 

3 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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modelu w ramach modeli ustrojowych spotykanych współcześnie. Pozwala to 
na uniknięcie abstrakcyjnego ujmowania pozycji, udziału i wpływu rządu na 
postępowanie ustawodawcze w Polsce. Oczywiście konfrontacja tych rozwiązań 
uwzględnia uwarunkowania historyczne (tradycję ustrojową), społeczne i poli-
tyczne tkwiące u ich podstaw. Ukazanie cech wspólnych, jak i różnic pozwala 
na eliminację mankamentów i jednocześnie umożliwia spojrzenie na badany 
przedmiot z innej, szerszej perspektywy.

Ważnym aspektem jest partycypacja rządu w procesie ustawodawczym, 
rozpatrywana jako inicjatora procesu ustawodawczego, ale i podmiotu wpły-
wającego na treść projektowanych regulacji na etapie postępowania ustawo-
dawczego. Kwestią rozważaną w pracy jest również oddziaływanie Rady Mini-
strów na projekty zgłaszane przez pozostałe podmioty wyposażone w prawo 
inicjatywy ustawodawczej, w tym zgłaszane przez posłów tworzących polityczne 
zaplecze rządu.

Rada Ministrów jest kluczowym i szczególnie predestynowanym orga-
nem w procesie ustawodawczym. Wynika to w szczególności z przypisania 
rządowi odpowiedzialności za stan spraw w państwie, za realizowanie polityki 
wewnętrznej i zagranicznej zgodnie z wolą większości sejmowej ukształtowanej 
w wyniku demokratycznych wyborów. Rada Ministrów jest więc podmiotem 
wyposażonym nie tylko w konstytucyjnie określone kompetencje, ale jest rów-
nież organem szczególnie legitymizowanym w systemie parlamentarno-gabi-
netowym. Pełni rolę gospodarza, „kuratora” najważniejszych spraw państwa. 
Stojący na czele rządu premier jest nie tylko przewodniczącym kolegium, ale 
zazwyczaj przywódcą partii tworzącej koalicję rządową (Leszek Miller, Jaro-
sław Kaczyński, Donald Tusk). 

Analiza oddziaływania Rady Ministrów na proces stanowienia ustaw 
została przeprowadzona w oparciu o kryterium chronologii procesu usta-
wodawczego, stąd praca została podzielona na cztery części, które obejmują 
zagadnienia związane z: 1) uwarunkowaniem systemu rządów oraz procesu 
legislacyjnego, 2) przygotowaniem projektu ustawy i związanym z nim wsz-
częciem postępowania ustawodawczego, 3) postępowaniem ustawodawczym 
w parlamencie oraz 4) końcowym etapem postępowania legislacyjnego. Pierw-
szy z nich zatytułowany „Ustrojowe przesłanki działalności ustawodawczej 
rządu” poświęcono uwarunkowaniom systemu rządów, na które składają się 
między innymi: pozycja ustrojowa rządu i jego relacje z innymi organami 
władzy państwowej, skład i struktura Rady Ministrów, zadania, kompetencje 
i funkcje rządu oraz konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i odpowiedzial-
ności rządu. Kolejnym analizowanym zagadnieniem jest proces ustawodawczy 
i jego etapy oraz ustawa jako efektu postępowania prawotwórczego. Dalsza 
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struktura pracy zdeterminowana jest zasadniczymi etapami procedury ustawo-
dawczej: inicjowanie procesu ustawodawczego (rozdział II „Rządowa inicja-
tywa ustawodawcza”), postępowanie w parlamencie (rozdział III „Udział 
rządu w parlamentarnym postępowaniu ustawodawczym”) oraz postępowanie 
postparlamentarne (rozdział IV „Końcowe etapy postępowania ustawodaw-
czego”). W rozdziale drugim przedstawione zostały następujące zagadnienia: 
inicjowanie procesu ustawodawczego przez Radę Ministrów i jej przedmiot 
oraz analiza rządowych projektów ustaw, a w szczególności ich intensywność 
i struktura. Przedmiotem zainteresowania jest również rządowy system decy-
zyjny w zakresie przygotowania projektu ustawy oraz organizacja wewnętrzna 
Rady Ministrów. W orbicie badania pozostaje także tryb pracy Rady Ministrów 
w procesie przygotowania projektu ustawy. W trzeciej części pracy omówiono 
postępowanie ustawodawcze obejmujące rozpatrzenie projektu ustawy przez 
Sejm oraz stanowisko Senatu wobec ustaw uchwalonych przez Sejm. Czwarty 
rozdział obejmuje kwestie związane z podpisaniem ustawy przez głowę pań-
stwa i zarządzeniem jej ogłoszenia oraz możliwości hamującego oddziaływania 
na proces ustawodawczy obejmujące: weto ustawodawcze oraz prewencyjną 
kontrolą konstytucyjności ustaw przez Trybunał Konstytucyjny.

Fundament niniejszej książki stanowi praca doktorska obroniona 
w  2011  r., której promotorem był profesor Tadeusz Mołdawa (Uniwersytet 
Warszawski), zaś recenzentami profesorowie Marek Żmigrodzki (Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej) i Leonard Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski). Ich 
cenne uwagi bardzo wzbogaciły moją pracę. Wyrazy wdzięczności za opiekę 
naukową oraz inspirację należą się profesorowi Tadeuszowi Mołdawie.
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