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Zgromadzenie Narodowe 

 

Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu zaprzysiężenia nowo wybranego  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

6 sierpnia 2015 roku odbyła się uroczystość zaprzysiężenia prezydenta RP Andrzeja 

Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. Przybyli na nią m.in.: ustępujący prezydent 

Bronisław Komorowski z małżonką, premier Ewa Kopacz wraz z członkami rządu, 

przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, byli prezydenci, marszałkowie 

Sejmu i Senatu, szefowie rządu oraz posłowie i senatorowie. W wydarzeniu wzięli także 

udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz związków wyznaniowych i kościołów 

w Polsce. 

Obrady połączonych izb parlamentu – Sejmu i Senatu otworzyła, w obecności 

marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. 

Odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Następnie prezydent elekt złożył wobec 

Zgromadzenia Narodowego przysięgę na Konstytucję RP oraz wygłosił orędzie.  

W swoim wystąpieniu podziękował rodakom, a także swoim poprzednikom, w tym 

szczególnie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziękując rodakom za wybór, zapewnił, 

że uczyni wszystko, by nie zawieść oczekiwań i dotrzymać obietnic wyborczych. Podkreślił, 

że trzeba zacząć odbudowywać wspólnotę opartą o wzajemny szacunek. Zaznaczył, że wierzy 

w dobre współdziałanie z rządem, Sejmem i Senatem, a także z Parlamentem Europejskim 

i naszymi przedstawicielami na ważnych stanowiskach w UE.  

W swoim wystąpieniu wskazał obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Pierwszym 

z nich jest polityka zagraniczna. Zdaniem prezydenta nie potrzebuje ona rewolucji, a jedynie 

korekty, która powinna polegać na zwiększeniu aktywności. 

Następnie wskazał na problem zanikania instytucji kultury, szczególnie na poziomie 

lokalnym, ale również w wielkich miastach. Prezydent zadeklarował, że polska kultura będzie 

miała w nim swojego patrona, wymaga ona bowiem mecenatu ze strony państwa.  

Za jeden z najbardziej palących problemów prezydent uznał wyjazdy młodych Polaków 

za pracą, za godnym życiem, w poszukiwaniu szans dla siebie. Dlatego uznał za konieczne 

podniesienie jakości życia w Polsce poprzez wzmocnienie polskiej gospodarki, wsparcie dla 

przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy.  

W swoim orędziu prezydent zwrócił się także do rodaków żyjących poza ojczyzną. 

Wskazując na potrzebę wzmocnienia ich więzi z Polską zapowiedział utworzenie w ramach 

Kancelarii Prezydenta biura ds. Polonii i Polaków za granicą.  

Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie dążył 

do wzmocnienia i unowocześnienia polskiej armii oraz zacieśnienia współpracy z Sojuszem 

Północnoatlanyckim. Zadeklarował chęć współdziałania z ministrem obrony narodowej 

w tym zakresie. 

Na zakończenie, prezydent zadeklarował, że będzie dbał o dobre stosunki z sąsiadami. 

Prezydent podkreślił, że dobre stosunki sąsiedzkie i międzyludzkie mogą być zbudowane 

tylko na prawdzie, dlatego aktywna polityka historyczna jest potrzebna i wewnątrz kraju, i na 

zewnątrz. 
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Zgromadzenie Narodowe dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego 

zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP 

 

29 maja 2014 r. zebrało się Zgromadzenie Narodowe. Podczas posiedzenia uchwalono 

Regulamin, zgodnie z którym 4 czerwca 2014 r. będzie obradować Zgromadzenie Narodowe 

zwołane w celu wysłuchania orędzia prezydenta Bronisława Komorowskiego w 25. rocznicę 

wyborów 1989 r. Za przyjęciem Regulaminu opowiedziało się 435 członków Zgromadzenia 

Narodowego, nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Zgromadzenie Narodowe to obradujące wspólnie Sejm i Senat, które zbierają się 

w wypadkach określonych w konstytucji. Jednym z nich jest sytuacja, gdy prezydent chce 

zwrócić się z orędziem do posłów i senatorów. Na początku posiedzenia powołano Komisję 

Regulaminową Zgromadzenia Narodowego, która przygotowała projekt uchwały w sprawie 

regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. W skład komisji weszło 32 parlamentarzystów, w tym 

senatorowie. Uchwalony Regulamin określa m.in., że obradom przewodniczy marszałek 

Sejmu, a w jego zastępstwie marszałek Senatu, a także iż na posiedzenie zgromadzenia mają 

wstęp osoby piastujące najwyższe urzędy w państwie. Przesądza też, że wygłoszone przez 

prezydenta orędzie nie jest przedmiotem debaty. W sprawach nieuregulowanych 

Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Sejmu. 

 

Zgromadzenie Narodowe w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP 

 

4 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego 

prezydent Bronisław Komorowski wygłosił orędzie z okazji 25. rocznicy pierwszych 

częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 r. Posiedzeniu przewodniczyła 

marszałek Sejmu Ewa Kopacz, obecny był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

W swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że wybory 

4 czerwca 1989 r. zadecydowały o sukcesie całej polskiej drogi ku wolności. Przypomniał, że 

decyzją Polaków biorących udział w głosowaniu wygrała je „Solidarność”, tworząca 

wówczas obóz polskiej wolności, a przegrały siły starego porządku. Jak wskazał, na to 

zwycięstwo złożył się długotrwały społeczny i narodowy opór przeciwko systemowi, 

przeciwko brakowi suwerenności i przetrwanie podziemnej „Solidarności”. 

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował parlamentowi za 25 lat wysiłków na 

rzecz umocnienia polskiej wolności. 

Prezydent przypomniał, że rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał poparcie absolutnej 

większości sejmowej i „szedł drogą pionierską, przez nikogo wcześniej nieprzebytą”. Wyraził 

w tym miejscu wdzięczność dla wszystkich, którzy dźwigali przez całe 25 lat wolności ciężar 

odpowiedzialności za trudne dzieło reform – dla kolejnych rządów, ich premierów i 

ministrów. Jak podkreślił, im więcej reform udało się przeprowadzić, tym silniejszy okazywał 

się mechanizm rozwoju. 

Prezydent podkreślił, że to Polska dała impuls do przemian w regionie. 

W opinii prezydenta, 25 lat wolności to także sukces społeczeństwa – twórczego, 

aktywnego, przedsiębiorczego. 
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Wśród najważniejszych wyzwań, które stoją obecnie przed Polską, prezydent wymienił 

kryzys demograficzny, budowę konkurencyjności gospodarki polskiej i europejskiej na 

globalnym rynku oraz kryzys na Ukrainie. 

Jak podkreślił Bronisław Komorowski, to od nas zależy, czy sukces 25-lecia 

transformacji wykorzystamy dla jeszcze większego sukcesu wolnej Polski. 

W swoim wystąpieniu Bronisław Komorowski przypomniał, że 25 lat budowania wolnej 

Polski to czas tworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, jego filarem są własne 

zdolności obronne, zaś zewnętrzne elementy systemu to NATO, UE oraz partnerstwa 

strategiczne, w tym szczególnie z USA. 

Nawiązując do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, prezydent stwierdził, że 

stajemy wobec konieczności opracowania nowej polskiej strategii integracji europejskiej; 

chodzi m.in. o rozstrzygnięcie dylematu dotyczącego przyjęcia wspólnej waluty euro. 

Wiele uwagi w swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski poświęcił rodzinie. 

Jak mówił, nie ma wolności bez wspólnoty opartej na rodzinie. Zapowiedział, że wystąpi z 

inicjatywą ustawodawczą zmierzającą do wprowadzenia korzystniejszego rozliczenia 

podatków dla rodzin. Jak dodał, liczy na wsparcie ze strony rządu i parlamentu. 

W opinii Bronisława Komorowskiego, siła demokratycznego państwa zależy od jego 

sprawności i od zaufania, jakim darzą je obywatele. 

W swoim orędziu prezydent Bronisław Komorowski mówił też o patriotyzmie, 

codziennym szacunku dla państwa i jego praw. Podkreślił, że bezpieczna i suwerenna Polska 

jest powodem do dumy dla wszystkich jej obywateli. Jednak korzystając z wywalczonej 

głosami wyborczymi 25 lat temu wolności, Polacy powinni wyciągać wnioski i aktywnie 

działać. 

W obradach Zgromadzenia Narodowego wzięli udział m.in.: premier Donald Tusk wraz z 

członkami rządu, byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, 

przedstawiciele urzędów centralnych i najważniejszych instytucji państwowych, przywódcy 

państw europejskich, szefowie parlamentów UE i krajów stowarzyszonych z UE oraz 

objętych Partnerstwem Wschodnim, m.in. prezydenci Francji i Niemiec Francois Hollande 

i Joachim Gauck, prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko, a także członkowie korpusu 

dyplomatycznego akredytowani w Polsce. 

 


