Rząd Jana Olszewskiego
Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Jana Olszewskiego,
została powołana 23 grudnia 1991 przez Sejm I kadencji.
Gabinet funkcjonował do 10 lipca 1992 do 4 czerwca 1992.
• Jesienią 1991 odbyły się pierwsze po II wojnie światowej w wolne wybory parlamentarne do Sejmu
I kadencji i Senatu II kadencji.
• Prezydent Lech Wałęsa desygnował Jana Olszewskiego na premiera już 5 grudnia 1991, gdy nie
powiodła się misja kandydata prezydenckiego Bronisława Geremka ani próba pozostawienia na
stanowisku urzędującego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.
• Sejm wybrał Jana Olszewskiego na premiera w dniu 6 grudnia 1991. Niemożność zbudowania
trwałej koalicji programowej zniechęciła także Jana Olszewskiego, który w połowie grudnia
złożył rezygnację z utworzenia rządu, której Sejm jednak nie przyjął.
Rząd Jana Olszewskiego działał już w nowym otoczeniu międzynarodowym.
• 8 grudnia 1991 przestał istnieć ZSRR.
• To skłoniło ekipę Jana Olszewskiego do podjęcia działań mających na celu integrację Polski
z NATO i Wspólnotami Europejskimi. Po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach MON-u
pojawiło się stwierdzenie, że członkostwo w NATO jest strategicznym celem polityki obronnej RP.
• Przyspieszono rozpoczęte w październiku 1990 negocjacje, mające na celu wycofanie armii
rosyjskiej z Polski.
• Rząd Jana Olszewskiego zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z
ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie.
• W marcu 1992 konsternację wywołało wysunięcie przez Lecha Wałęsę niekonsultowanych z
rządem koncepcji NATO-bis i EWG-bis, które kolidowały z dotychczasowym euroatlantyckim
kursem gabinetu.
• 22 maja 1992 premier Jan Olszewski (mimo parafowania dokumentów 10 dni wcześniej przez
wiceministra w tym rządzie) sprzeciwił się podpisaniu klauzuli polsko-rosyjskiego traktatu o
przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska
rosyjskie wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich.
• Premier przekazał sprzeciw rządu, wysyłając depeszę szyfrową do Moskwy na ręce Lecha Wałęsy,
który po osobistej rozmowie z Borysem Jelcynem zmienił kontrowersyjny zapis w umowie.
Doszło jednak do otwartego konfliktu rządu z prezydentem Lechem Wałęsą.
Gabinet Premiera Jana Olszewskiego został odwołany przez Sejm w nocnym głosowaniu z 4 na 5
czerwca 1992, kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego
Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa
Na przyspieszenie rozpatrywania wniosku o odwołanie rządu wpłynął prezydent Lech Wałęsa,
który złożył 4 czerwca 1992 własny wniosek o odwołanie premiera
Od 5 czerwca 1992 Radą Ministrów kierował Waldemar Pawlak.
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