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Interpelacja poselska w przedmiocie liczebności składu Rady Ministrów 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1799), a także art. 192 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin Sejmu 30 lipca
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. 2020 poz. 327), składam niniejszą interpelację w 
przedmiocie liczebności składu Rady Ministrów. 

 

Stan faktyczny

 

             Obecna Rada Ministrów jest najliczniejsza pod względem składu personalnego ze 
wszystkich rządów, działających pod reżimem obecnej Konstytucji (Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. - Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.; zwana 
dalej:    lub   ). Przykładowo, działający wcześniej rząd B. Konstytucją RP ustawą zasadniczą
Szydło liczył 22 osoby, rząd E. Kopacz – 19 osób, a drugi rząd D. Tuska – 20 osoby. Spośród 
wcześniejszych gabinetów równie liczny był jedynie rząd J. Buzka – 23 osoby (por. L. Garlicki,  

 , wyd. 4, Warszawa 2017, s. 333-334). Omawiany Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
stan rzeczy budzi wątpliwości ze względu na koszty utrzymania oraz celowość istnienia tak 
rozbudowanej Rady Ministrów. 

 

Stan prawny 
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1.  

2.  

3.  

             Zgodnie z art. 147 ust. 1 Konstytucji RP: ,,Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady 
Ministrów i ministrów”. Regulacja ta statuuje zasadę, w myśl której obligatoryjnie w Radzie 
Ministrów zasiadać musi Prezes Rady Ministrów (premier) oraz ministrowie. Ustawodawca 
konstytucyjny dookreśla także - w dalszych normach ustawy zasadniczej - iż fakultatywnie w 
składzie rządu znaleźć się mogą osoby, pełniące funkcje wiceprezesów Rady Ministrów (art. 
147 ust. 2 Konstytucji RP) oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów (art. 147 
ust. 4 Konstytucji RP). 

            Polska ustawa zasadnicza nie zawiera jednak żadnych ograniczeń, co do liczby osób, 
zasiadających w rządzie, jak to ma miejsce np. w Belgii, gdzie Konstytucja określa limit 
ministrów na poziomie 15 osób (art. 99 ust. 1 Konstytucji Belgii – t.j. z 14 lutego 1994 roku, 
tłum. W. Skrzydło, wyd.    1996). Podobnie ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 Sejmowe, Warszawa
roku o Radzie Ministrów (t.j. 2019r. poz. 1171, z 2020r. poz. 568, 695) również nie wprowadza 
ograniczeń ilościowych, dotyczących osób zasiadających w składzie rządu. Warto także 
zauważyć, że limit ten nie dotyczy żadnej z kategorii osób zasiadających w rządzie (nie ma 
znaczenia, czy osoba ta wchodzi w skład gabinetu jako minister, czy przewodniczący komitetu). 
Kwestię liczebności członków rządu pozostawiono zatem do swobodnej dyspozycji organu 
powołującego skład RM (por. B. Banaszak,   , wyd. 8, Warszawa 2017, s. Prawo konstytucyjne
528). 

            Nie oznacza to jednak, iż skład Rady Ministrów może być liczebny ponad miarę. W 
związku z jego obecnym rozrostem pojawiają się wszak liczne wątpliwości. Utrzymanie tak 
bardzo rozbudowanej Rady Ministrów z prawdopodobnie generuje wysokie koszty po stronie 
podatników. 

Równie zastanawiająca jest konieczność kreowania dodatkowych stanowisk w składzie Rady 
Ministrów. Egzemplifikacją takiego stanu rzeczy jest chociażby wyodrębnienie spraw 
dotyczących relacji Polski z Unią Europejską i powierzenie ich Ministrowi - członkowi Rady 
Ministrów Konradowi Szymańskiemu, podczas gdy do tej pory materia ta należała do zakresu 
działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podobnie maluje się kwestia Ministerstwa 
Klimatu i Ministerstwa Środowiska, które spokojnie mogłyby stanowić jeden resort, kierowany 
przez jednego ministra. Dlatego też obecny kształt Rady Ministrów należy uznać za zbytnio 
rozbudowany i jako taki poddać uzasadnionej krytyce.

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

Czy planowane są zmiany w kształcie osobowym Rady Ministrów, aby ograniczyć ich 
ilość?
Ile rocznie kosztuje funkcjonowanie Rady Ministrów w jej obecnym kształcie? Ile rocznie 
przeznacza się na nagrody i dodatki do wynagrodzeń ministrów?
Jakie jest uzasadnienie dla tak znacznego rozbudowania Rady Ministrów? 
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