
PREZYDENT RP 



Wybory prezydenckie w Polsce są: 

- Powszechne – każdy uprawniony obywatel może brać udział  

w głosowaniu 

- Równe – każdy wyborca może oddać tylko jeden głos 

- Bezpośrednie – wyborcy głosują na wybranego przez siebie kandydata 

- Tajne – głosowanie odbywa się w sposób anonimowy, tzn. wyborcy nie 

podpisują się na kartach do głosowania 

 

W III RP wybory prezydenckie przypadały jesienią, dopóki nie zmieniło się 

to z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  

w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Odtąd wybory prezydenckie 

wypadają późną wiosną.  

 



Kadencja 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest 

na pięcioletnią kadencję i ponownie wybrany może 

być tylko raz.  

 

Kandydat na Prezydenta RP musi: 

- mieć ukończone 35 lat 

- posiadać pełnię praw wyborczych do Sejmu 

- zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów osób 

popierających jego kandydaturę 



Warunkiem koniecznym do objęcia urzędu 

Prezydenta RP jest złożenie przysięgi przed 

Zgromadzeniem Narodowym. 

Bieg kadencji  liczy się od dnia złożenia przysięgi 

prezydenckiej, a nie od dnia wyborów. 

 

Ustępujący Prezydent RP kończy urzędowanie  

z chwilą złożenia przysięgi przez nowo wybranego 

prezydenta. 



Przysięga prezydencka 

„Obejmując z woli Narodu urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

uroczyście przysięgam, że dochowam 

wierności postanowieniom Konstytucji, 

będę strzegł niezłomnie godności Narodu, 

niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, 

a dobro Ojczyzny oraz pomyślność 

obywateli będą dla mnie zawsze 

najwyższym nakazem”. 



Kompetencje Prezydenta RP (wybrane): 
1.  Polityka wewnętrzna: 

- powołuje premiera oraz członków rządu 

- zarządza wybory parlamentarne 

- nadaje polskie obywatelstwo 

- powołuje sędziów i nadaje tytuł naukowy profesora zwyczajnego 

- posiada prawo łaski, dlatego może zmniejszać lub darować kary 
skazanym przez sąd 

- jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 

- w przypadku zagrożenia państwa może wprowadzić stan wojenny 

- w określonych przez Konstytucję RP przypadkach ma prawo skrócić 
kadencję parlamentu 

- ma prawo przedstawiać własne projekty ustaw oraz zgłaszać weto wobec 
ustaw uchwalonych przez parlament lub kierować je do Trybunału 
Konstytucyjnego 

 

 



Kompetencje Prezydenta RP (wybrane): 

2. Polityka zagraniczna: 

- ratyfikuje oraz wypowiada umowy międzynarodowe 

- mianuje ambasadorów reprezentujących Polskę na terenie innych 

państw 

- reprezentuje Polskę w kontaktach z innymi państwami 



Organy wykonawcze i doradcze  

Prezydenta RP 

- Kancelaria Prezydenta – organ wykonawczy 

zapewniający realizację konstytucyjnych  

i ustawowych obowiązków Prezydenta RP.  

Prezydent nadaje Kancelarii statut, w którym zawarte 

są postanowienia o jej organizacji wewnętrznej, oraz 

powołuje i odwołuje jej Szefa; 

- Rada Bezpieczeństwa Narodowego – organ 

doradczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 

i zewnętrznego. 



Kontrasygnata – wymóg złożenia podpisu przez 

premiera lub ministra odpowiedniego resortu na 

akcie urzędowym wydanym przez Prezydenta RP. 

Rada Gabinetowa – organ konstytucyjny, którego 

zadaniem jest omawianie spraw szczególnie 

ważnych dla interesu Polski. W skład Rady 

Gabinetowej wchodzi Rada Ministrów oraz 

przewodniczący jej podczas obrad Prezydent RP. 



Opróżnienie urzędu 

Kompetencje Prezydenta ustają po upływie kadencji. Natomiast w trakcie 

kadencji urząd Prezydenta może zostać opróżniony z powodu: 

- śmierci; 

- zrzeczenia się urzędu; 

- uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do 

sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia uchwałą podjętą 

większością co najmniej 2/3 głosów, ustawowej liczby członków 

Zgromadzenia Narodowego; 

- stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub 

innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze; 

- złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Obowiązki Prezydenta przejmuje wówczas Marszałek Sejmu, a gdyby i ten 

nie mógł to Marszałek Senatu. 



Prezydenci III RP 

Wojciech Jaruzelski 

Prezydent w latach 1989 – 1990 

 

 



Prezydenci III RP 

Lech Wałęsa 

Prezydent w latach 1990 - 1995 



Prezydenci III RP 

Aleksander Kwaśniewski 

Prezydent w latach 1995 – 2000 

oraz 2000 - 2005 



Prezydenci III RP 

Lech Kaczyński 

Prezydent w latach 2005 - 2010 



Prezydenci III RP 

Bronisław Komorowski 

Prezydent w latach 2010 - 2015 



Prezydenci III RP 

Andrzej Duda 

Prezydent w latach 2015 – 2020 

oraz 2020 - nadal 
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