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 Ustrojową pozycję prezydenta określa zasada podziału 

władzy 

Art. 10. 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i 

równowadze władzy ustawodawczej, władzy 

wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2.  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę 

wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada 

Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

 



 Ustrojowa pozycja prezydenta może być określana 

sześcioma zasadami: 

 zasada dualizmu  

 funkcja arbitra 

 wybór przez Naród 

 kadencyjność (art. 127 ust. 2 – 5); 

 niezależność w wykonywaniu konstytucyjnych zadań i 

kompetencji daje mu konstrukcja odpowiedzialności (brak 

odpowiedzialności politycznej, a jedynie konstytucyjna za 

naruszenie prawa), choć ograniczona przez instytucję 

kontrasygnaty; 

 gwarancją niezależności jest też niepołączalność 

(incompatibilitas) – art. 132 

 



 Zadania prezydenta wyznacza art. 126 konstytucji 

 

Art. 126. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym 
przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem 
ciągłości władzy państwowej. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem 
Konstytucji, stoi na straży suwerenności i 
bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i 
niepodzielności jego terytorium. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w 
zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i 
ustawach. 

  



 WYBORY PREZYDENTA  

 

 

 Wybory mają charakter czteroprzymiotnikowy: 

 powszechne 

 równe 

 bezpośrednie; 

 w głosowaniu tajnym; 

 



Art. 127. 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, 
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie 
wybrany tylko raz. 

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w 
dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata 
zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 
większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne 
głosowanie. 

5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w 
pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z 
tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub 
umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, 
który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim 
przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni. 

6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym 
głosowaniu otrzymał więcej głosów. 

7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności 
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa. 

 



 ORGANIZACJA WYBORÓW 

Art. 128. 

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w 

dniu objęcia przez niego urzędu. 

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza 

Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż 

na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem 

kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w 

razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - 

nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu 

urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od 

pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia 

wyborów. 

 



Art. 228. 

7.  W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po 

jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja 

Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie 

mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, 

organów samorządu terytorialnego oraz wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów 

ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do 

organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko 

tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. 

 



Art. 130. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu 

wobec Zgromadzenia Narodowego następującej 

przysięgi: 

 "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". 

 Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi 

dopomóż Bóg". 

 



 OPRÓŻNIENIE URZĘDU 

Art. 131. 

1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o 
tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o 
niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu 
urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek 
Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu 
tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 

2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, 
wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 

3. 1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 

4. 2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

5. 3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn 
nieobjęcia urzędu po wyborze, 

6. 4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta 
Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą 
większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, 

7. 5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu. 

8. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, 
obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 

9. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o 
skróceniu kadencji Sejmu. 

 

 



Złożenie prezydenta z urzędu orzeczeniem TS 

 

Art. 145. 

3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem 

Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 

stosuje się odpowiednio. 

 



 KONTRASYGNATA I PREROGATYWY 

    

   Instytucja kontrasygnaty polega na uzależnieniu ważności 

aktów prawnych podejmowanych przez prezydenta od ich 

zaakceptowania przez premiera lub odpowiedniego 

ministra 

 

 Funkcje kontrasygnaty: 

1. uzależnia działań prezydenta od uzgodnienia tych działań 

z rządem; 

2. przejęcie przez premiera lub ministra, którzy złożyli 

podpis na akcie prezydenta odpowiedzialności 

politycznej za ten akt przed parlamentem. 



Art. 144. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich 

konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty 

urzędowe. 

2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają 

dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, 

który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność 

przed Sejmem. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:(…) 



 KOMPETENCJE  
 

FUNKCJA ARBITRA  

STOSUNKI Z PARLAMENTEM  

Uprawnienia prezydenta wobec parlamentu: 

 organizacyjne  

 inicjatywne  

 hamujące  

 komunikujące  

STOSUNKI Z RZĄDEM  

 Przyjmuje dymisje RM 

 Desygnuje premier i powołuje nowy rząd w razie niepowodzenia trzech 
kolejnych procedur uzyskania sejmowego wotum zaufania dla nowego 
rządu 

 Skracanie kadencji Sejmu 

 Dokonywanie zmian w składzie urzędującego gabinetu (art. 161) 

 Zwołuje posiedzenia Rady Gabinetowej (art. 141) 

 Zwraca się do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie premiera lub ministra do 
odpowiedzialności konstytucyjnej (art. 156 ust. 2) (…) 

 

 



 STOSUNKI Z WŁADZĄ SĄDOWNICZĄ 

 

 powołuje sędziów (z wyjątkiem TK i TS) na wniosek KRS (w 

której ma 1 przedstawiciela) 

 powołuje Prezesa i Wiceprezesa TK, Pierwszego Prezesa SN, 

Prezesa NSA spośród kandydatów przedstawionych przez 

zgromadzenia ogólne tych sądów; 

 określa tzw. przeliczniki wynagrodzeniowe dla 

poszczególnych grup sędziów  



 SPRAWY STOSUNKÓW ZAGRANICZNYCH 

 

Art. 133. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w 
stosunkach zewnętrznych: 

 1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym 
zawiadamia Sejm i Senat, 

 2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli 
Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach 
międzynarodowych, 

 3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych 
przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i 
organizacji międzynarodowych. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy 
międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej 
współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. 

 

 



Art. 134. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo 
nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. 

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i 
dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania 
kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. 

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym 
trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. 
Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa 
ustawa. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, 
nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. 

6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem 
nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa. 

 



Art. 116. 

1. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o 

stanie wojny i o zawarciu pokoju. 

2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w 

razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika 

zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. 

Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie 

wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej. 

 



STANOWIENIE PRAWA 

Art. 142. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i 

zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w 

zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji. 

 

Art. 118. 

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, 

Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów(…) 

 

 

 

 



 Art. 122. 

1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia 
uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i 
zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent 
Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny 
uznał za zgodną z Konstytucją. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny 
uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy 
poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one 
nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu 
opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za 
niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. 

5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać 
ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez 
Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej 
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego 
uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo 
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3. 

6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 
w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne 
rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania 
ustawy. 

 
 



 TRADYCYJNE KOMPETENCJE GŁOWY PAŃSTWA 

 

 kompetencje których nie da się powierzyć innemu 

organowi państwa ze względu na ich specyfikę: 

 prawo łaski 

 nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na 

zrzeczenie się go (art.137) 

 nadawanie orderów i odznaczeń (art. 138) 
 

 działania związane z funkcją głowy państwa jako 

reprezentanta w uroczystościach państwowych, 

spotkaniach z różnymi środowiskami, wizytach i 

wyjazdach. 

 


