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Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi  
Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano 
rzadko, by nakłaniać rządzących do wprowadzenia koniecznych 

zmian, by piętnować tych, którzy szkodzą, odrzucają dobro  
wspólne... Nie będę w tych sprawach kierował się lojalnością  

wobec nikogo więcej poza lojalnością wobec Polski.

Prezydent Lech Kaczyński w Sejmie RP, 
23 grudnia 2005 r. 



Lech Kaczyński od czterech lat jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kolejna rocznica objęcia tego urzędu, to odpowiedni czas na przedstawienie 
dotychczasowych działań i dorobku prezydenta. Publikacja ta przypomina 
najważniejsze momenty sprawowania urzędu Prezydenta RP w latach 2005–
2009, ale nie jest typowym kalendarium. Przedstawia te działania Lecha 
Kaczyńskiego, które oddają charakter jego prezydentury. Skupia się zatem 
na konkretnych decyzjach i kierunkach polityki prezydenta. Podsumowuje 
jego aktywność w różnych dziedzinach, od spraw krajowych i działalności 
legislacyjnej po relacje międzynarodowe. Opracowanie to może być przydatne dla 
wszystkich zainteresowanych życiem publicznym, sprawami ważnymi dla Polski  
i Polaków.
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Lech Kaczyński obejmował najwyższy urząd w państwie z przekonaniem, że Polsce  
 potrzebne są zmiany. Zmiany, które wzmocnią państwo wewnętrznie oraz przy-
gotują je na nowe globalne wyzwania. Jako jeden z pierwszych polskich polity-
ków dostrzegał konieczność formułowania własnej wizji rozwoju i modernizacji  
Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Czas budowania silnego i sprawnego pań-
stwa. Przyjaznego dla obywateli i liczącego się na arenie międzynarodowej. Tylko ta-
kie państwo zagwarantuje wszystkim Polakom solidarny i sprawiedliwy rozwój. 

Lech Kaczyński jest najbardziej aktywnym polskim prezydentem po 1989 roku. Ilu-
struje to choćby liczba skierowanych przez niego do Sejmu projektów ustaw. W ciągu 
czterech lat prezydent zgłosił 43 inicjatywy ustawodawcze. Podpisał przeszło 800 ustaw,  
a stojąc na straży interesu publicznego i jakości stanowionego prawa, 17 skierował do 
Trybunału Konstytucyjnego, a 18 ustaw przekazał do ponownego rozpatrzenia przez 
parlament (pierwsze weto prezydenckie miało miejsce 10 sierpnia 2006 roku i dotyczyło 
nowelizacji Kodeksu Cywilnego).

Zestawienie aktywności legislacyjnej Prezydentów RP w latach 1995–2009

A. Kwaśniewski
I kadencja

1995–2000

A. Kwaśniewski
II kadencja
2000–2005

Lech Kaczyński
do

8.12.2009
Ustawy podpisane 671 1123 840

Inicjatywy ustawodawcze 20 24 43
Wnioski do TK 13 12 17

Ustawy zawetowane 11 24 18
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Prezydent podkreślał znaczenie 
dobrej współpracy rządu z głową 
państwa. Tej kwestii poświęcona 
była pierwsza Rada Gabinetowa, 
jaką zwołał niedługo po objęciu 
urzędu (23 lutego 2006 r.). W cią-
gu czterech lat prezydentury Lech 
Kaczyński zwoływał Radę Gabi-
netową czterokrotnie. Spotkania 
te dotyczyły najważniejszych dla 
kraju zagadnień: stanu gospodar-
ki, sytuacji w służbie zdrowia oraz 
polityki zagranicznej RP.

Prezydent Lech Kaczyński starał się rozwiązywać problemy państwa i społeczeń-
stwa przyjmując również rolę mediatora. Spotykał się i rozmawiał nie tylko z politykami,  
ale też z przedstawicielami różnych środowisk i grup społecznych, które zwracały się  
do niego o pomoc.

Prezydent angażował się w rozwiązywanie kwestii trudnych nie tylko dla Polski, ale 
także ważnych dla społeczności międzynarodowej. Aktywnie zabiegał o silną pozy-
cję naszego kraju w Unii Europejskiej, potrafił skutecznie budować regionalne koalicje  
w interesie Polski i całej Europy.
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POLITYKA ZAGRANICZNA

Prezydent Lech Kaczyński prowadził aktywną politykę, która pozwoliła Polsce odzy-
skać należne jej miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Celem było upodmiotowienie 
Polski w polityce międzynarodowej. 

Wizja UE jako związku państw na-
rodowych kierujących się zasadą soli-
darności znalazła swój wyraz w stano-
wisku Prezydenta RP odnoszącym się 
do Traktatu Lizbońskiego. Sukcesem 
było wywalczenie takiego kształtu trak-
tatu, w którym niekorzystne dla Polski 
procedury zostały osłabione lub później 
wejdą w życie, a uzyskane rozwiązania 
zwiększyły możliwości efektywnego  

i aktywnego uczestnictwa Polski w procesie decyzyjnym Unii (szczyt UE w czerwcu 2007 r.). 
Szczególnie znaczące było osiągnięcie porozumienia w sprawie wpisania 
trybu zmiany mechanizmu z Joaniny do prawa pierwotnego UE (szczyt 
UE w październiku 2008 r.) oraz przyznanie Polsce miejsca stałego 
rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  
W procesie ratyfikacji traktatu Lech Kaczyński skutecznie bronił zasady 
jednomyślności członków Unii i suwerenności podejmowania przez nich 
decyzji niezależnie od wielkości i wagi politycznej kraju. Prezydent RP 
podpisał akt ratyfikacyjny Traktatu Lizbońskiego 10 października 2009 r.

Prezydent Kaczyński przypieczętował 
dziś bardzo ważny rozdział w historii 
Polski i Unii Europejskiej.

Jose Manuel Barroso, 
 przewodniczący Komisji Europejskiej 

Warszawa, 10 października 2009 r.
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Prezydent uważał, że tylko bliska współpraca Unii Europejskiej  
i Stanów Zjednoczonych czyni wspólnotę euroatlantycką silną i zdol-
ną zapewnić bezpieczeństwo naszemu kontynentowi. Takie stanowisko 
prezentował na szczycie UE - USA 5 kwietnia 2009 r. w Pradze, gdzie po 
raz pierwszy spotkał się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych  
Barackiem Obamą.

Dzięki staraniom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Polska wywierała 
bardzo duży wpływ na politykę wschodnią Unii. Konieczność przyjęcia 
jednolitego, uwzględniającego interesy wszystkich członków UE sta-
nowiska w rozmowach z Rosją prezydent podkreślał już na nieformal-
nym szczycie Unii w Lahti (19-20 października 2006 r.). Przełomowym 
momentem tych starań był szczyt UE – Rosja w Samarze (17-18 maja 
2007 r.), gdzie sprawująca prezydencję w Unii kanclerz Niemiec Angela  
Merkel przedstawiła jako stanowisko całej Europy szereg postulatów 
polskiej dyplomacji. Wymierną korzyścią tych wydarzeń dla Polski było 
zniesienie rosyjskiego embarga na polskie mięso. Dopiero taka zdecydo-
wana polityka otworzyła drogę do negocjacji nowej umowy o partner-
stwie UE i Rosji.

Prezydent Lech Kaczyński skutecznie zabiegał o większe zaangażo-
wanie Unii Europejskiej na wschodzie Europy. Gotowość Wspólnoty do 
bliższej współpracy z sąsiadami z tej części kontynentu znalazła wyraz 
w nowych inicjatywach polityczno-ekonomicznych, m.in. ożywieniu po-
łudniowo-wschodnich projektów dywersyfikacji dostaw ropy naftowej  
i gazu.
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Członkostwo w NATO oraz strategiczny so-
jusz ze Stanami Zjednoczonymi pozostają dla 
Polski najważniejszymi filarami bezpieczeństwa. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 
roku wzmocniło naszą pozycję międzynarodową 
oraz poszerzyło płaszczyznę współpracy Polski ze 
Stanami Zjednoczonymi. 

Prezydent Lech Kaczyński podjął wysiłek, aby 
przełożyć tradycyjnie przyjazne relacje z USA 
na konkretne projekty wzmacniające bezpieczeństwo Polski. Walnie przyczynił się  
do zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, które przewidywało stałą 
obecność żołnierzy amerykańskich i ważnych dla USA instalacji militarnych na tere-
nie naszego kraju. W obecności Prezydenta RP, 20 sierpnia 2008 roku Polska i Stany 
Zjednoczone podpisały pakiet porozumień o umieszczeniu elementów tzw. tarczy an-
tyrakietowej na terytorium RP, w tym deklarację o 
strategicznej współpracy. Mimo, że obecna admi-
nistracja amerykańska wycofała się z części poro-
zumień, Polska otrzymała zapewnienie, że Stany 
Zjednoczone przedstawią nowe propozycje realnie 
zwiększające bezpieczeństwo naszego kraju.

Prezydent Lech Kaczyński uznaje Sojusz  
Północnoatlantycki za najważniejszy fundament 
bezpieczeństwa Polski i Europy. Od początku ka-
dencji polityka prezydenta zmierzała do umocnie-

Kaczyński wydał mi się politykiem bardzo 
refleksyjnym, który jest zwolennikiem ścisłej 
współpracy z USA, ale z drugiej strony 
ma też bardzo jasną świadomość polskich 
interesów i silną wolę ich obrony. To nie 
jest człowiek, który pozwoli sobą pomiatać. 
Amerykanie doceniają takich przywódców.

Craig Kennedy, przewodniczący German Marshall 
Fund of the United States, 11 lutego 2006 r.
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nia więzi transatlantyckich nad-
szarpniętych po interwencji USA  
w Iraku w 2003 roku. Prezydent 
RP dostrzegał też konieczność 
przygotowania NATO na zagro-
żenia nowego typu. W czasie pre-
zydentury Lecha Kaczyńskiego 
Polska wprowadziła do europej-
skiej debaty problem bezpieczeń-
stwa energetycznego, przedsta-
wiając koncepcję Europejskiego 

Paktu Bezpieczeństwa Energetycznego (ETBE), 
tzw. paktu muszkieterów. Polskie postulaty Sojusz 
uwzględnił w swych dokumentach na szczycie  
w Rydze (28–29 listopada 2006 r.). Prezydent Lech 
Kaczyński od początku kadencji uważał, że stabili-
zująca rola NATO nie będzie trwała bez kontynu-
acji polityki rozszerzania Paktu. Dlatego prezydent 
wspierał członkowskie aspiracje naszych wschod-
nich partnerów – przede wszystkim Ukrainy  
i Gruzji. Choć nie udało się przeforsować na szczy-
cie NATO w Bukareszcie (2–4 kwietnia 2008 r.) 
objęcia tych krajów Planem na Rzecz Członko-

stwa (Membership Action Plan, MAP), to tylko dzięki stanowczej postawie polskiego  
prezydenta oba te państwa otrzymały w deklaracji końcowej szczytu zapewnienie przy-
szłego członkostwa w Sojuszu.

Pierwsza wersja deklaracji nie mówiła tak 
zdecydowanie o przyszłym członkostwie 
Ukrainy i Gruzji w NATO... I wówczas wszedł 
polski prezydent Lech Kaczyński i oświadczył, 
że tego nie można zaakceptować.Rozpoczęła 
się dyskusja. W efekcie przyjęto nowy tekst 
deklaracji... 

Karel Schwarzenberg, minister spraw 
zagranicznych Republiki Czeskiej, po szczycie 

NATO w Bukareszcie, 4 kwietnia 2008 r.
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Uznając konieczność angażowania sił NATO 
także poza obszarem Europy (np. Afganistan),  
prezydent konsekwentnie opowiadał się za wzmac-
nianiem tradycyjnej funkcji Sojuszu, czyli obrony 
państw członkowskich. Inne kraje również zaczęły 
dostrzegać konieczność „powrotu do korzeni Soju-
szu”. Stąd w deklaracji szczytu w Strasburgu i Kehl 
(3-4 kwietnia 2009 r.) znalazły się zapisy mówiące, 
że NATO musi być lepiej przygotowane do reakcji 
na potencjalne zagrożenia zarówno wobec teryto-
rium Sojuszu, jak i w jego sąsiedztwie.

Lech Kaczyński przyczynił się do postrzegania Polski jako lidera regionu wśród 
państw Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno tych będących członkami UE, 
jak i aspirujących do członkostwa. Podczas posiedzeń Rady Europejskiej i szczytów 

NATO prezydent niejed-
nokrotnie opowiadał się za 
pełną integracją naszych 
wschodnich partnerów 
ze wspólnotą europejską  
i euroatlantycką. W ramach 
UE Lech Kaczyński po-
trafił budować regionalne 
porozumienia w ważnych 
dla Polski sprawach. Tak 
jak choćby w 2006 roku, 
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kiedy Republika Czeska poparła propono-
wany przez polski rząd projekt tzw. ener-
getycznego NATO, lub na szczycie Sojuszu  
w Bukareszcie, gdy również Czechy i kraje 
bałtyckie wsparły starania polskiego prezy-
denta o przyznanie MAP Ukrainie i Gruzji. 

Polityka budowania sojuszy w naszym regionie wykraczała często poza ramy UE  
i NATO, angażując Ukrainę i kraje Kaukazu – Gruzję i Azerbejdżan w projekty zwięk-
szające bezpieczeństwo polityczne i energetyczne Europy (np. projekt ropociągu Odessa-
Brody-Gdańsk). Skuteczność takiej polityki potwierdziła się w sierpniu 2008 roku, gdy 
po rosyjskiej agresji na Gruzję prezydent Lech Kaczyński w krótkim czasie skupił wokół 
siebie liderów czterech państw (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia) i wraz z nimi udał się 
 z pokojową misją do Tbilisi. Ta interwencja zmobilizowała do działania inne kraje  
europejskie i przyczyniła się do wstrzymania przez Rosję działań wojennych. Prezydent 
przewodniczył delegacji, która na nadzwyczajnym szczycie UE poświęconym sytuacji na 

Kaukazie (1 września 2008 r.) uzyskała wprowa-
dzenie większości polskich postulatów do planu 
pokojowych działań Unii.

Prezydent Lech Kaczyński opowiadał się 
za intensywnym dialogiem i rozwojem współ-
pracy regionalnej krajów Europy Środkowej. 
Przykładem zdolności koalicyjnych i realnych 
możliwości wpływania na kształt dokumentów 
przyjmowanych przez UE jest Grupa Wyszehradz-

...Jest świetny, w pełni go popieram. Zwłaszcza, 
że w Gruzji jest też prezydent Sarkozy. Bo w tej 
sytuacji Rosjanie nie mogą pójść na Tbilisi. Jeśli 
w gruzińskiej stolicy będzie tyle głów państw, 
Moskwa nie zdecyduje się na szturm.

prof. Richard Pipes o podróży prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
do Tbilisi, 12 sierpnia 2008 r.
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ka, w ramach której Lech Kaczyński spotykał się wielokrotnie  
z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier. Za niezwykle istot-
ną prezydent uznaje również bliską współpracę z Rumunią.  
Podczas wizyty w Bukareszcie 7 października 2009 r. Lech  
Kaczyński oraz prezydent Rumunii Traian Băsescu podpisali 
deklarację o polsko-rumuńskim partnerstwie strategicznym.  
Kraje zobowiązały się w niej m.in. do promowania wspólnych 
projektów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne UE.

Prezydent Lech Kaczyński prowadził aktywną polity-
kę na rzecz integracji krajów Bałkanów z Unią Europejską  
i NATO. Kilkanaście razy spotykał się z przywódcami państw 
tego regionu. Uczestniczył też w spotkaniach wielostronnych 
z udziałem wielu krajów Europy Środkowej i Południowej  
w Ochrydzie (1 maja 2008 r.) i Nowym Sadzie (19-20 czerwca 
2009 r.), a następny taki szczyt, m.in. dzięki temu zaangażowa-
niu, odbędzie się w 2010 roku w Warszawie.

Deklarowane przez Prezydenta RP wsparcie dla pro-
cesu pokojowego na Bliskim Wschodzie umocniło wize-
runek Polski jako odpowiedzialnego członka wspólno-
ty międzynarodowej, potrafiącego skutecznie włączyć się  
w rozwiązywanie problemów o znaczeniu globalnym. Dwie 
wizyty Lecha Kaczyńskiego w Izraelu (wrzesień 2006 r., maj 
2008 r.) potwierdziły szczególny charakter stosunków polsko-
izraelskich. Prezydent Izraela Szimon Peres, podczas wizyty  

...Niesłychanie wysoko oceniam podróż 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego do  
Tbilisi. Pierwszy raz poczułem się dumny 
z tego, że prezydent mojego państwa  
w tak godny sposób, a zarazem tak  
zgodny z polskim i moim wyobrażeniem 
etosu wolności, honoru, tradycji  
historycznej i rozumu politycznego dał 
temu wyraz w Gruzji. Kaczyński zrobił 
maksimum tego, co mógł w tym  
momencie zrobić. Była to sytuacja  
nadzwyczajna, bo bombardowano  
gruzińskie miasta. W takiej sytuacji  
należy szukać nadzwyczajnych  
odpowiedzi. I Kaczyński ją znalazł. 

Adam Michnik, Gazeta Wyborcza, 
9 września 2008 r.
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w Polsce w kwietniu 2008 r. stwierdził, że są one najlep-
sze w historii.

Prezydent wielokrotnie akcentował znaczenie 
solidarności dla rozwiązywania międzynarodo-
wych problemów i wskazywał na możliwości, jakie 
daje współpraca w ramach organizacji międzynaro-
dowych, zwłaszcza na forum ONZ. Lech Kaczyński 
reprezentował Polskę w debacie generalnej podczas 
ostatnich czterech sesji Zgromadzenia Ogólnego 

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2006–2007–2008–2009). Udział w spot-
kaniach, w których uczestniczą szefowie rządów i przywódcy ponad stu państw oraz 
wystąpienia prezydenta przed Zgromadzeniem Ogólnym umożliwiały przedstawienie 
stanowiska Polski wobec aktualnych, najważniejszych tematów globalnych. Właśnie na 
tym forum – podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w latach 2007 i 2008 – Lech 
Kaczyński aktywnie promował Konferencję Klimatyczną COP14, której gospodarzem 
była Polska (Poznań, 1–12 grudnia 2008 r.).

BEZPIECZEŃSTWO

Jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej prezydent zabiegał, aby 
w dynamicznie zmieniającym się świecie nasza armia była zdolna stawić czoła nowym 
zagrożeniom. Już w październiku 2006 roku Lech Kaczyński ogłosił, iż Wojsko Polskie 
stanie się w pełni profesjonalne. Ta decyzja zapoczątkowała w Ministerstwie Obrony  
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Narodowej prace koncepcyjne nad re-
formą armii. Powstały na początku 2007 
roku projekt uwzględniał, że profesjona-
lizacja wojska to długotrwały i kosztowny 
proces. Aby nie osłabić zdolności bojo-
wych armii, reformę podzielono na czte-
ry etapy, obejmujące okres 2007–2018. 
Prezydent opowiedział się za utrzyma-
niem armii liczącej 150 tys. żołnierzy.

Jednym z działań usprawniających 
polską armię była nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, wprowadzająca 
m.in. Dowództwo Wojsk Specjalnych jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP, podpisana przez 
prezydenta 13 czerwca 2007 roku. Natomiast 13 listopada 2007 roku Lech Kaczyński za-
twierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, w której zawarto wizję polskich sił zbroj-
nych. Określając zagrożenia, strategia wskazuje m.in., że Polska jako kraj graniczny NATO  

i UE zajmuje ważne miejsce w europejskim 
systemie bezpieczeństwa.

Lech Kaczyński uważa, że wojsko 
jest znaczącym atutem polskiej polityki 
zagranicznej. Stąd poparcie prezydenta 
dla czynnego udziału polskich żołnierzy  
w misjach prowadzonych pod auspicja-
mi nie tylko NATO czy UE, ale również 
ONZ.

Musimy mieć siły godne czterdziestomilio-
nowego kraju w środku Europy, o trudnym 
położeniu geograficznym. Mamy świetnych 
sojuszników, ale bronić się musimy umieć 
także sami.

Prezydent RP Lech Kaczyński, Warszawa, 

15 sierpnia 2008 r.
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Czternastego marca 2006 roku prezydent przesłał do 
Sejmu projekty ustaw o likwidacji Wojskowych Służb 
Informacyjnych i powołaniu nowych wojskowych służb 
specjalnych. Z dniem 1 października 2006 roku zaczęły 
funkcjonować Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontr-

wywiadu Wojskowego. Jednocześnie zlikwidowano WSI i rozpoczęto proces weryfikacji 
żołnierzy i pracowników, ubiegających się o przyjęcie do nowych służb. Dziesiątego stycz-
nia 2007 roku prezydent podpisał nowelizację ustaw likwidujących WSI, która umożliwi-
ła ujawnienie raportu z weryfikacji żołnierzy WSI. Te zmiany przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa RP i zwiększyły zaufanie do Polski naszych sojuszników z NATO.

Awansując na stopnie general-
skie i wyznaczając na najważniej-
sze stanowiska w Siłach Zbrojnych, 
Lech Kaczyński kierował się mię-
dzy innymi zasadą promowania 
oficerów młodych, z wiedzą zdo-
bytą w nowoczesnych uczelniach 
wojskowych oraz doświadczeniem 
wyniesionym z misji. 

W opinii Prezydenta RP, armia musi dbać o swoją tożsamość i tradycje. Ma być powo-
dem do dumy dla Polaków.

Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z najważniej-
szych priorytetów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. 

Uważam, że to zdrowy przejaw  
mechanizmów demokratycznych.

Gen. John Craddock, dowódca sił NATO w Europie, 

o publikacji tzw. Raportu o WSI, 16 lutego 2007 r.
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Prowadzona przez niego polityka part-
nerstwa strategicznego z Litwą ułatwiła  
w 2006 roku PKN Orlen zakup rafinerii  
w Możejkach na Litwie. Była to największa 
w historii polska inwestycja zagraniczna  
o znaczeniu strategicznym.

Prezydent inicjował i wspierał projek-
ty dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Od 2006 roku opowiadał 
się za jak najszybszym uruchomieniem terminalu gazowego w Świnoujściu. Najpoważ-
niejszym wkładem Prezydenta RP w budowę bezpieczeństwa energetycznego Polski  
i całego kontynentu było wspieranie niezależnej od Rosji, południowo-wschodniej dro-
gi transportu surowców z Azji Centralnej do Europy. W maju 2007 roku prezydent za-
początkował współpracę prezydentów Polski, Litwy, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu  
(tzw. Inicjatywa Krakowska) na rzecz budowy rurociągu naftowego Odessa-Brody-Gdańsk  
w ramach Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR). Dzięki tej inicjatywie, 
w lipcu 2007 roku do polsko-ukraińskiej 
spółki SARMATIA, która ma realizować 
ten projekt, dołączyły Gruzja, Azerbejdżan  
i Litwa. Kontynuacją Inicjatywy Krakowskiej 
były kolejne szczyty energetyczne z udzia-
łem przedstawicieli państw Europy Środko-
wo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.  
Odegrały one ważną rolę dla rozwoju kon-
cepcji tzw. Korytarza Południowego oraz 

Plan związany z ropociągiem Odessa–Brody–Gdańsk, 
czy z Nabucco to nie są plany, które są dla poszczególnych 
państw europejskich. One w istocie służą całej Europie, całej 
Unii Europejskiej i wydaje mi się, że byłoby bardzo dobrze, 
żeby Unia Europejska sobie to do końca uświadomiła.

Prezydent RP Lech Kaczyński, Baku, 13 listopada 2008 r.
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ożywienia unijnej idei gazociągu Nabucco. Właśnie ten projekt otrzymał wstępne finan-
sowanie UE m.in. dzięki zabiegom Lecha Kaczyńskiego (szczyt UE 19–20 marca 2009 r.). 

Wprowadzona do Traktatu Lizbońskiego z inicjatywy Prezydenta RP zasada solidar-
ności energetycznej oraz popierane przez niego klauzule sojusznicze i solidarnościowe 
miały wpływ na zdecydowane stanowisko Unii wobec Rosji, gdy ta w styczniu 2009 roku 
wstrzymała dostawy gazu przez Ukrainę do Europy.

Od początku kadencji prezydent zabiegał 
również o zachowanie pozycji polskiego gór-
nictwa. Występując na arenie międzynarodo-
wej prezydent dbał o zapewnienie Polsce prawa  
do wydobywania ze swoich złóż węgla kamiennego 
i brunatnego, umacniających niezawisłość energe-
tyczną kraju i zapewniających miejsca pracy. Tzw. 
pakiet klimatyczny podpisany przez Prezydenta 
RP i innych przywódców Unii na szczycie w mar-
cu 2007 roku przewiduje, że obniżenie emisji CO2  
do 2020 roku nie ma być dzielone równo, ale zgod-
nie z zasadami sprawiedliwości i sytuacji poszcze-

gólnych państw (33. konkluzja Rady Europejskiej). Daje to Polsce możliwość ograniczenia 
negatywnych skutków redukcji CO2 dla krajowej gospodarki.

Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz dbałość o środowisko naturalne, 
prezydent Lech Kaczyński był jednym z pierwszych polityków w kraju, którzy opowiedzieli 
się za powrotem do koncepcji korzystania przez Polskę z energetyki jądrowej (2006 r.). 
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Prezydent Lech Kaczyński stale podkreślał, że 
bez zapewnienia realnego bezpieczeństwa nie moż-
na mówić o sprawnym funkcjonowaniu państwa,  
o rozwoju Polski i Polaków. W czasie czterech lat pre-
zydentury korzystał z doświadczeń w tej dziedzinie, 
zdobytych w czasie pełnienia kolejnych funkcji, mini-
stra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta 
RP, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra spra-
wiedliwości oraz prezydenta Warszawy.

Dwudziestego siódmego listopada 2006 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał 
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającą 
skuteczniejszą walkę z przestępstwami o charakterze chuligańskim.

Trzynastego czerwca 2006 roku prezydent Lech 
Kaczyński podpisał ustawę o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym. Uchwalenie tej ustawy było realiza-
cją jednego z priorytetów programu wyborczego Lecha 
Kaczyńskiego. Powstanie CBA umożliwiło efektywną 
walkę z korupcją w Polsce. 

Prezydent wspierał ustawę o modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej 
Straży Pożarnej w latach 2007-2009. Ustawa, przyjęta 
przez Sejm 12 stycznia 2007 roku niemal jednogłośnie, była przełomem w funkcjono-
waniu służb mundurowych w Polsce. Dzięki prezydenckiej inicjatywie ustawodawczej 

Jedno z podstawowych moich  
przekonań dotyczących sposobu  
i narzędzi walki z przestępczością 
– może nie tą najcięższą, ale dla 
poczucia bezpieczeństwa obywateli 
niezwykle istotną, bardzo dokuczliwą  
– zostało zrealizowane.
 

Prezydent RP Lech Kaczyński,  

27 listopada 2006 r.
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z 21 grudnia 2007 roku znowelizowano natomiast zapisy ustawy o Biurze 
Ochrony Rządu, co usprawniło funkcjonowanie tej formacji. 

Prezydent korzystał z prawa weta w sytuacjach, gdy zmiany prawa w jego 
opinii mogły prowadzić do osłabienia instytucji i mechanizmów potrzebnych 
państwu do walki z przestępczością. Osiemnastego września 2009 roku za-
wetował ustawę zakładającą rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości  
i prokuratora generalnego. Lech Kaczyński wskazał, że przyjęcie takich roz-
wiązań pozbawia rząd ważnego narzędzia służącego zapewnieniu bezpieczeń-
stwa. Wyłączenie prokuratury z systemu organów rządowych uniemożliwia 
ministrowi sprawiedliwości wykonywanie polityki walki z przestępczością. 
Zdaniem prezydenta, przyjęte w ustawie rozwiązania prowadzą do powstania 
kolejnej prawniczej korporacji zawodowej, tym razem jednak wyposażonej  
w potężne instrumentarium władzy publicznej, a pozostającej poza realną, 
bieżącą kontrolą władz państwowych.

Dostrzegając dużą wagę i znaczenie problemu, Lech Kaczyński inicjował działania  
i wspierał projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jedną z takich 
inicjatyw było zorganizowanie w Pałacu Prezydenckim w lipcu 2007 roku seminarium 
poświęconego temu problemowi, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, 
urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i fundacji zajmujących się pomocą ofia-
rom wypadków drogowych. Ważnym elementem służącym zwiększaniu poziomu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszeniu liczby ofiar była działalność edukacyjna. 
W 2006 roku Kancelaria Prezydenta RP przeprowadziła wraz z Komendą Główną Policji 
konkurs „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”, a także zorganizowała w maju 2008 roku 
w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego festyn pod hasłem „Bezpieczny Dzień Dziecka”. 

Minister sprawiedliwości 
ponosi jednak polityczną 
odpowiedzialność. Jest 
przedmiotem krytyki, może 
dostać wotum nieufności. 
Przy tej konstrukcji,  
która ma być, mamy  
do czynienia z kolejnym 
elementem korporacyjnej 
Polski. Polska jest nadmier-
nie korporacyjna.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 

18 września 2009 r.
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 SPRAWY SPOŁECZNE

Prezydent Lech Kaczyński starał się reprezentować interesy wszystkich obywa-
teli realizując program solidarnej Polski. Wszystkie grupy społeczne powinny mieć 
bowiem  możliwość korzystania z dobrodziejstw systemu demokratycznego i gospodar-
ki rynkowej. Jednocześnie prezydent podkreślał, że żadna grupa nie ma prawa budować 
własnych przywilejów kosztem innych. Dlatego też, Lech Kaczyński krytykował prze-
sadny korporacjonizm i działał na rzecz szerszego otwarcia wielu zawodów i środowisk, 
szczególnie dla ludzi młodych.

Pałac Prezydencki jest miejscem wypraco-
wywania kompromisowych rozwiązań, miej-
scem konsultacji i mediacji, spotkań Prezydenta 
RP z przedstawicielami różnych środowisk.

Od początku swej prezydentury 
Lech Kaczyński popierał i inicjował 
działania na rzecz umacniania praw 
rodzin, polepszania ich sytuacji eko-
nomicznej i otwierania nowych per-
spektyw rozwoju. Prezydent wspierał 
swoim autorytetem zwłaszcza te dzia-
łania, które chronią rodziny przed ne-
gatywnymi skutkami kryzysu gospo-
darczego, które tworzą warunki do 

Polska jest jedna i wszystkie środowiska muszą 
mieć możliwość awansu i rozwoju.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 23 grudnia 2005 r.
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harmonijnego łączenia pracy zawodowej kobiet 
z obowiązkami rodzinnymi. Czwartego paź-
dziernika 2007 roku prezydent podpisał zno-
welizowaną ustawę o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT), wprowadzającą ulgę 
na dzieci. Dzień później podpisał ustawę, przy-
wracającą Fundusz Alimentacyjny.

Z inicjatywy prezydenta powstało wiele projektów społecznych, których efektem była 
nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podpisana przez Prezydenta RP 28 listo-
pada 2008 roku. Pałac Prezydencki organizował debaty dotyczące współczesnych prob-
lemów rodziny. Do ważniejszych zaliczyć można: „Sędzia rodzinny w Polsce i na świecie” 
(czerwiec 2008) czy „Współczesna rola ojca” (czerwiec 2009).

Prezydent podkreślał, że rodzice powinni 
zachować decydujący wpływ na wychowanie 
dziecka. W istotnych dla kształtowania mło-
dego pokolenia sprawach Lech Kaczyński wy-
słuchiwał opinii rodziców. W marcu 2009 roku 
przyjął przedstawicieli akcji „Ratuj Maluchy”,  
w którą włączyło się kilkadziesiąt tysięcy ro-
dziców, setki nauczycieli, wielu ekspertów 
edukacyjnych i szereg organizacji społecz-
nych. Kierując się troską o prawidłowy roz-

wój najmłodszego pokolenia Polaków i wskazując na brak odpowiednich warunków dla 
reformy, prezydent przeciwstawił się planom obniżenia obowiązku szkolnego do lat 6,  

Edukacja jest jedną z wartości, która ma charakter 
egalitaryzujący. Ludzie się rodzą w różnych rodzinach, 
mają zupełnie inne warunki socjalizacji, czyli wychowania. 
Zadaniem państwa – przy czym dla mnie samorząd 
– to również państwo, w związku z dwoma wartościami 
elementarnymi: solidarnością i sprawiedliwością jest to, 
żeby owe różnice w miarę możności wyrównać.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 12 listopada 2008 r.
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decentralizacji oświatowych zadań  
państwa i jego rezygnacji z ustalania 
programów nauczania (weto 9 marca 
2009 r. do ustawy o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw).

Prezydent wskazywał, że wobec 
boomu edukacyjnego w Polsce, nie 
można zapominać o jakości naucza-
nia, bo to ona umożliwia wyrówny-
wanie szans dla młodych ludzi. Dlatego też Lech Kaczyński zainicjował serię spotkań 
„okrągłego stołu” (październik-listopad 2008) do spraw edukacji z udziałem przedstawi-
cieli rządu, parlamentu, samorządów, związków zawodowych i organizacji społecznych. 
Jedenastego lutego 2008 roku powołana została Rada ds. Edukacji i Badań Naukowych 
przy Prezydencie RP. Do jej zadań należy analiza stanu i rozwoju edukacji, nauki i badań 
naukowych, a także przedkładanie propozycji rozwiązań systemowych oraz opracowanie 
propozycji strategii działań w zakresie rozwoju nauki.

Prezydent patronował też rozmaitym projektom poświęconym dzieciom i młodzie-
ży. Wśród nich wymienić można m.in. programy „Mój talent dla Polski” i „Szkoła bez 
przemocy”, czy zorganizowaną w Pałacu Prezydenckim „Galę przedsiębiorczości”. Kilka 
razy w roku, np. z okazji Dnia Dziecka czy też Mikołajek, Para Prezydencka zapraszała do 
siebie najmłodszych obywateli RP. Kancelaria Prezydenta zrealizowała też akcję pomocy 
humanitarnej dla dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy.
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Prezydent stojąc na straży Konstytucji uważa, że zasada solidarności społecznej 
ma nadrzędne miejsce w systemie ochrony zdrowia. Lech Kaczyński sprzeciwiał się 
wszelkim działaniom mogącym doprowadzić do ograniczenia dostępności świadczeń 
zdrowotnych dla najuboższych. Dwudziestego siódmego listopada 2008 roku prezydent 
zgłosił weto, podtrzymane następnie przez Sejm RP, do ustaw realizujących plan obliga-
toryjnej komercjalizacji szpitali publicznych. W opinii prezydenta, proponowane reformy 
osłabiały ochronę zdrowia obywateli i stały w sprzeczności z zasadą równego dostępu do 
świadczeń medycznych.

Problemy związane z nierównym dostępem do 
świadczeń zdrowotnych oraz niskimi nakładami na 
publiczny system ochrony zdrowia były tematem 
wielokrotnych spotkań prezydenta z przedstawi-
cielami rządu, związków zawodowych, środowisk 
pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów.  
W 2006 roku z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego 
powstał roboczy zespół Polskie Zdrowie 2010, któ-
ry przy wsparciu ponad 90 wybitnych ekspertów 
przygotował założenia naprawy systemu ochrony 
zdrowia w Polsce. Założenia te w istotnej mierze 

realizował minister zdrowia prof. Zbigniew Religa. Prezydent podkreślał, że rzeczywi-
stym kosztem dla społeczeństwa nie są wydatki ponoszone na opiekę medyczną, lecz 
zły stan zdrowia obywateli wynikający właśnie z niewystarczających nakładów. Dlatego 
sprzyjał podnoszeniu poziomu finansowania służby zdrowia.

Lech Kaczyński opowiadał się za udziałem w debacie zdrowotnej jak najszerszych krę-
gów społecznych. Dziesiątego stycznia 2008 roku, podczas spotkania z przedstawicielami 
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klubów parlamentarnych, zapropono-
wał zorganizowanie „okrągłego stołu” 
w sprawach zdrowotnych. Cztery dni 
później Lech Kaczyński zwołał posie-
dzenie Rady Gabinetowej w sprawie 
sytuacji w służbie zdrowia. Dwudzie-
stego dziewiątego lipca 2008 roku, 
podczas spotkania w Pałacu Prezy-
denckim z przedstawicielami organi-
zacji związkowych oraz samorządów 
zawodowych uczestniczących w pracach sejmowej Komisji Zdrowia nad pakietem ustaw 
zdrowotnych, Lech Kaczyński ostrzegł przed nadmiernym wpływem mechanizmów 
wolnego rynku na służbę zdrowia.

Kancelaria Prezydenta RP organizowała też konferencje poświęcone kwestiom zdro-
wia, m.in.: ochronie zdrowia psychicznego (październik 2007), walce z chorobami nowo-
tworowymi (luty 2009), ochronie zdrowia dzieci (czerwiec 2009), czy też tematyce uza-
leżnień od zakupów, Internetu, hazardu, kredytów (grudzień 2009).

Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał dużą wagę również do problemów osób nie-
pełnosprawnych. Podkreślał, że tej grupie obywateli trzeba ułatwić dostęp do edukacji  
i pracy, umożliwić swobodny udział w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego prezydent 
sprzeciwiał się likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. W 2006 roku, wraz z Centrum Wolontariatu, Kancelaria Prezydenta RP prowadziła 
ogólnopolską akcję „Razem dla naszego miasta”, w trosce o zwiększenie udziału osób nie-
pełnosprawnych w wyborach samorządowych. W uznaniu zaangażowania na rzecz tej 
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grupy społecznej, 18 września 2006 roku prezydent został nagrodzony przez Światowy 
Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Franklina i Eleonory Rooseveltów.

Prezydent kibicował polskim reprezentantom w wielu wydarzeniach sportowych. 
Wielokrotnie składał wyrazy uznania i gratulacje polskim sportowcom, których sukce-
sy przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Najwybitniejsi  
z nich zostali przez Lecha Kaczyńskiego odznaczeni orderami państwowymi.

Lech Kaczyński aktywnie angażował się w sprawy dla polskiego sportu naj- 
ważniejsze – choćby wspierając kandydaturę Polski do współorganizacji finałów pił-
karskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Siedemnastego kwietnia 2007 roku prezydent  
udał się do Cardiff, gdzie wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką uczestni- 

czył w uroczystości oficjalnej prezentacji wspólnej kandyda-
tury do organizacji najważniejszej w Europie imprezy piłkar-
skiej. Dzień później UEFA przyznała to prawo właśnie Polsce  
i Ukrainie.

Prezydent zajmował się też kwestiami zapewnienia bezpie-
czeństwa imprez masowych, w szczególności meczów piłkar-
skich. Siedemnastego maja 2006 roku, kilka dni po starciach 
chuliganów na ulicach Warszawy, zaproszeni do Pałacu Prezy-
denckiego piłkarze i kibice, a także przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych podpisali zainicjowany przez Lecha 
Kaczyńskiego apel o walkę z bandytyzmem na stadionach. Dzie-
więtnastego lutego 2009 roku w Kancelarii Prezydenta RP odby-
ło sie spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku 

Te mistrzostwa mają dla nas znaczenie 
symboliczne, to byłby ogromny sukces, 
ale i olbrzymi wysiłek. Jako prezydent 
mogę zagwarantować, że mistrzostwa 
te zostaną przeprowadzone na najwyż-
szym europejskim poziomie. Wierzę, że 
jutro zapadnie decyzja, która bierze pod 
uwagę fakt, iż Europa nie kończy się na 
Bugu, ale znacznie dalej.

Prezydent RP Lech Kaczyński podczas prezentacji  
w Cardiff, 17 kwietnia 2007 r.
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Stowarzyszeń Kibiców. Tematem rozmowy był projekt ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych, omawiany w parlamencie. 

Lech Kaczyński podkreślał znaczenie, jakie sport ma dla 
osób niepełnosprawnych. Prezydent spotykał się niejednokrot-
nie z niepełnosprawnymi sportowcami, honorując ich osiąg-
nięcia. Osiemnastego grudnia 2008 roku Lech Kaczyński nadał 
ordery i odznaczenia medalistom XIII Igrzysk Paraolimpijskich  
w Pekinie oraz ich trenerom.

Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że aktywna walka z bezro-
bociem jest jednym z najważniejszych obowiązków państwa. Najważniejszym sposo-
bem ograniczania bezrobocia jest rozwój gospodarczy. Zdaniem prezydenta, prowadząc 
prorozwojową politykę ekonomiczną należy jednocześnie uporządkować zasady stosun-
ków pracy, które winny być przestrzegane przez pracodawców. Ważne jest też ogranicza-
nie samozatrudnienia jako sposobu omijania przepisów prawa pracy oraz zwiększenie 
aktywności zawodowej osób starszych. Zarówno w swoim programie wyborczym, jak 
i wystąpieniu sejmowym, otwierającym prezydenturę, Lech Kaczyński podkreślał ideę 
umowy społecznej - dokumentu negocjowanego przez partnerów społecznych i rząd, 
zawierającego kompromisowe rozwiązania w istotnych dla kraju sprawach społecznych  
i gospodarczych.

Potrzeba zawarcia kompromisu między rządem a pracodawcami i pracownikami 
nasiliła się w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego. Prezydent spotykał się zarów-
no ze związkowcami, jak i pracodawcami. Z jego inicjatywy, w Pałacu Prezydenckim 
odbyły się dwa szczyty społeczne (luty-marzec 2009). Lech Kaczyński rozumiejąc, że  
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w sytuacji kryzysu niezbędne jest 
nadzwyczajne wsparcie dla przedsię-
biorstw zapewniających byt polskich 
rodzin, był zwolennikiem czaso-
wych rozwiązań uelastyczniających 
rynek pracy. Podkreślał jednak, że 
przyjmowane rozwiązania nie mogą 
trwale pogorszyć zasad stosunku 

pracy i ich działanie winno być ograniczone jedynie do przedsiębiorstw znajdujących się 
trudnej sytuacji. W tych kwestiach prezydent wypowiadał się również na arenie międzyna-
rodowej, występując podczas Szczytu Globalnego zorganizowanego przez Międzynarodo-
wą Organizację Pracy (14–15 czerwca 2009 r., Genewa).

Lech Kaczyński uważa, że rozwój Polski nie polega tylko na wspieraniu naj-
większych metropolii, ale musi uwzględniać także interesy wsi i małych miast. 

Obszary wiejskie oraz rolnictwo powinny 
otrzymywać istotne wsparcie w ramach so-
lidaryzmu społecznego. Trzydziestego maja 
2007 roku prezydent podpisał ustawę o ak-
cyzie na biopaliwa, zakładającą przyznanie 
rolnikom 176 zł dopłat do hektara rzepaku.

Prezydent starał się być moderatorem de-
baty publicznej nad stanem polskiej wsi i rol-
nictwa oraz współtwórcą ponadpartyjnych 
strategicznych rozwiązań na przyszłe lata.  
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W kwietniu 2009 roku Lech Kaczyński powo-
łał Radę ds. Wsi i Rolnictwa złożoną z wybitnych 
przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych. W ciągu kilku mie-
sięcy Rada odbyła siedem roboczych spotkań, 
podczas których zostały ustalone główne kierunki 
działania oraz zasady współpracy Rady z instytu-
cjami i organizacjami kluczowymi dla rolnictwa, 
wsi i rolników. Ważną inicjatywą Prezydenta RP, 
realizowaną pod auspicjami Rady ds. Wsi i Rol-
nictwa, był zorganizowany w maju 2009 roku  
w Pałacu Prezydenckim „szczyt rolniczy”, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorzą-
dów, związków zawodowych i branżowych oraz 
organizacji reprezentujących interesy polskiej wsi.

Prezydent zabiegał o korzystne dla polskiego 
rolnictwa zapisy Wspólnej Polityki Rolnej Unii  
Europejskiej w latach 2014–2020. Podkreślał jednak, 
że choć polityka rolna jest jednym z fundamentów UE, to Polakom, poza programami 
unijnymi, potrzebny jest też Narodowy Program Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Istotnym elementem sprawowania urzędu prezydenta były częste wyjazdy do 
różnych miejsc Polski. Dzięki temu Lech Kaczyński miał możliwość bezpośrednich 
kontaktów z ludźmi i poznania ich problemów oraz oczekiwań. Prezydent podkreślał też 
w ten sposób, że wszystkie regiony kraju zasługują na równą uwagę władz centralnych. 

Połączenie obu tych elementów  
– tradycji i nowoczesności – może być 
szansą dla naszego rolnictwa na wspól-
nym rynku europejskim oraz na rynkach 
światowych. Liczne przykłady świadczą, 
że największe sukcesy odnosili ci, którzy 
potrafili łączyć modernizację z dobrą 
tradycją.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 21 września 2008 r.
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Służyła temu m.in. seria 20 wizyt Lecha Kaczyń-
skiego z okazji 90. rocznicy odzyskania niepod-
ległości, zapoczątkowana 30 września 2008 roku 
w Elblągu, a zakończona 27 grudnia 2008 roku  
w Poznaniu. Także w tym roku prezydent bardzo 
dużo czasu spędził poza Warszawą. Składał wizy-
ty w różnych miejscach Polski średnio częściej, niż 
raz w tygodniu. Na początku listopada w Nowym 
Targu wziął udział w uroczystościach zakończenia 
obchodów 105-lecia Ruchu Góralskiego i 90-lecia 

powstania Związku Podhalan. Od początku kadencji prezydent Lech Kaczyński odwie-
dził przeszło 130 miejscowości na terenie całej Polski.

Wizyty lokalne prezydenta były okazją do nadawania odznaczeń jako wyrazu uznania 
dla pracy samorządowców, np. dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W tym roku 
w Pałacu Prezydenckim odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego z udziałem 
ponad 700 samorządowców.

Prezydent aktywnie angażował się w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mając 
na względzie fakt, że państwo w sposób niewystarczający opiekuje się poszkodowanymi, 
Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą – skierował do Sejmu RP projekt usta-
wy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych, który dawał możliwość udzielania 
pomocy finansowej ofiarom oraz ich rodzinom.

Gdy było to konieczne, prezydent wspierał działania administracji publicznej. 
Utrzymywał kontakt z rodzinami poszkodowanych, starając się pomóc im w trudnych 
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sytuacjach życiowych. Już 
miesiąc po objęciu urzędu, 
w styczniu 2006 roku, pre-
zydent udał się na miejsce 
katastrofy budowlanej pod-
czas Międzynarodowych 
Targów Katowickich, a na-
stępnie ogłosił trzydniową 
żałobę narodową. Podobnie 
Lech Kaczyński reagował 
na tragiczne wydarzenia z udziałem obywateli RP poza granicami kraju. W lipcu 2007 
roku pojechał na miejsce wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami w Grenoble we 
Francji i odwiedził poszkodowanych w szpitalu. W szczególnych przypadkach Kancela-
ria Prezydenta RP udzielała pomocy finansowej osobom pokrzywdzonym w sytuacjach 
o charakterze losowym.

GOSPODARKA

Lech Kaczyński dużo uwagi poświęcał sprawom gospodarczym, które mają zasadni-
cze znaczenie dla kraju i obywateli. Do grona doradców włączył ekonomistów, a przed-
stawiciel Prezydenta RP uczestniczy w pracach Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta byli obecni na posiedzeniach Sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych oraz uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach poświęconych 
problemom finansów publicznych.
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Prezydent opowiadał się za roz-
łożeniem obciążeń fiskalnych w za-
leżności od wysokości uzyskiwanych 
dochodów. Dlatego też, był prze-
ciwnikiem wprowadzenia w Polsce 
podatku liniowego. Od początku ka-
dencji prezydent wspierał rządzących 
w działaniach na rzecz obniżenia po-
datków. Między innymi, 26 czerwca 
2007 roku podpisał ustawę o systemie 
ubezpieczeń społecznych, na mocy 

której obniżona została składka rentowa, a 8 października 2007 roku podpisał nowelizację 
ustawy o podatku VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem mieszkaniowym. Prezydent sprzyjał przygotowanym przez 
minister finansów prof. Zytę Gilowską zmianom znacząco obniżającym podatki. Zmiany te 
weszły w życie 1 stycznia 2009 roku, wprowadzając nową skalę PIT ze stawkami 18 i 32 proc. 
w miejsce trzystopniowej: 19, 30, 40 proc.

Lech Kaczyński uważał, że tylko przemyślana i odpowiedzialna prywatyzacja majątku 
państwowego może poprawiać efektywność gospodarki. Prezydent wielokrotnie zwra-
cał uwagę, że państwo – aby skutecznie realizować swoje zadania wobec obywateli, np. 
obowiązki związane z bezpieczeństwem – musi zachować kontrolę nad strategicznymi 
gałęziami gospodarczymi, takimi, jak choćby sektor finansowy czy energetyczny.

Przyjęcie przez Polskę waluty euro w opinii Lecha Kaczyńskiego wynika z zobowią-
zań układu akcesyjnego do Wspólnot Europejskich – wtedy zapadła decyzja o wprowa-
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dzeniu euro w Polsce, jednak termin nie został 
wyznaczony. Honorując te ustalenia, Prezydent 
RP oczekiwał określenia takiej daty i opraco-
wania takiego scenariusza przygotowań, aby 
miało to pozytywny, a nie destrukcyjny, wpływ 
na polską gospodarkę. Dlatego prezydent od 
początku uznawał wskazaną przez rząd datę 
2011 (później 2012 roku) za nierealną oraz oce-
niał, że wprowadzenie złotego do mechani-
zmu przygotowującego przyjęcie euro – tzw. korytarza walutowego ERM II – w czasie 
kryzysu gospodarczego będzie miało fatalne skutki dla polskich finansów. Prezydent 
opowiedział się za przeprowadzeniem referendum na temat daty wprowadzenia euro  
w Polsce, poprzedzonego otwartą dyskusją o zyskach i stratach związanych z przystąpie-
niem do strefy euro.

Obecny kryzys pokazuje, że nieskrępowany żadnymi  
regulacjami rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie 
problemy. Solidarność, spoistość tkanki społecznej  
jest dla rozwoju gospodarczego równie niezbędna,  
jak konkurencja w mnożeniu zysków i indywidualne  
ambicje. Wolność i solidarność powinny się nawzajem 
wspierać.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 22 maja 2009 r.
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Prezydent przywiązywał dużą wagę do konstytucyj-
nej zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, 
która nabrała szczególnego znaczenia w czasie kryzysu go-
spodarczego. Wczesną jesienią 2008 roku, zaniepokojony 
pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi 
naszej gospodarki i nasilającym się kryzysem światowym, 
prezydent rozpoczął cykl regularnych spotkań z ekonomi-
stami, przedstawicielami środowisk biznesowych i związ-
ków zawodowych. Dwudziestego ósmego października 
2008 roku zwołał Radę Gabinetową poświęconą sytuacji 
gospodarczej w kraju. Tylko w pierwszej połowie 2009 
roku prezydent sześciokrotnie spotykał się z ekonomista-
mi i przedstawicielami instytucji finansowych. W ramach 
debaty na temat stanu gospodarki, Lech Kaczyński wysłu-

chał też opinii przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej  
(20 lutego 2009 r.) oraz gościł byłych ministrów finansów (29 maja i 30 czerwca 2009 r.).

Realnie oceniając stan polskiej gospodarki, prezydent wielokrotnie zwracał uwagę na 
zbyt optymistyczne prognozy makroekonomiczne rządu na rok 2009 (m.in. znacznie za-
wyżona prognoza wzrostu PKB oraz zaniżony deficyt finansów publicznych). 

Podczas dyskusji na temat budżetu, Prezydent RP zdecydowanie sprzeciwił się pomy-
słom podniesienia stawki podatku VAT i twierdził, że podwyżka podatków – jako sposób 
na zapewnienie budżetowi dodatkowych środków w czasie kryzysu - winna być rozpatry-
wana tylko jako ostateczność. Prezydent Kaczyński podkreślał, że należy skoncentrować 
się na poprawie ściągalności podatków.
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Prezydent dokonał analizy sytuacji gospodarczej i finansowej państwa w swoim orę-
dziu w Sejmie 22 maja 2009 roku. Zaapelował wówczas do rządu o większą współpracę  
w kwestiach dotyczących kryzysu gospodarczego w Polsce i zadeklarował pełną goto-
wość do niej.

POLITYKA PAMIĘCI

Polityka przywracania pamięci i prawdy historycznej o Polsce i Polakach jest jednym 
z filarów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jeszcze jako prezydent Warszawy, organizu-

jąc obchody 60 rocznicy Powstania War-
szawskiego i budując jego Muzeum, Lech 
Kaczyński nadał wysoką rangę polskiej 
polityce historycznej. Jej pełny program 
sformułował po objęciu urzędu Prezy-
denta RP. Działania i inicjatywy Lecha 
Kaczyńskiego poświęcone przywraca-
niu pamięci były tym bardziej ważne, że 
w ostatnich latach nasiliły się próby fał-
szowania historii w wielu europejskich 
krajach.

Przywracanie pamięci ma ogromne 
znaczenie dla budowy wspólnoty i umac-
niania tożsamości narodowej Polaków.  
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W wymiarze międzynarodowym 
służy obronie interesów Polski i bu-
dowie stosunków dobrosąsiedzkich. 
Przesłanie to mógł usłyszeć cały świat  
1 września 2009 roku na Westerplatte. 
Podczas uroczystości 70. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej prezydent 

Lech Kaczyński obronił prawdę historyczną i dowiódł, jak nawet bolesna przeszłość 
może pomagać a nie szkodzić w kształtowaniu relacji między państwami i narodami.

Prezydent uczestniczył w wielu uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia 
i postacie, które zapisały się w historii Polski. Dwudziestego ósmego czerwca 2006 roku 
był gospodarzem obchodów 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca, w których udział wzięli 

m.in. prezydenci Węgier, Czech, Słowa-
cji i Niemiec. Siedemnastego września 
2007 roku Lech Kaczyński udał się wraz 
z liczną delegacją do Katynia, aby oddać 
hołd polskim oficerom pomordowanym 
przez Sowietów. Dwudziestego siódme-
go września 2009 roku na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego odbyła się uro-
czystość upamiętniająca 70. rocznicę 
powstania Polskiego Państwa Podziem-
nego, podczas której, za pośrednictwem 
weteranów walki o niepodległość Polski, 
prezydent przekazał reprezentantom 

Prawda jest jedna, prawda – zdaniem nas,  
chrześcijan, nawet najgorsza – wyzwala a nie  
niewoli, wyzwala a nie upokarza, pod warunkiem, 
że dotyczy wszystkich.

Prezydent RP Lech Kaczyński, Westerplatte, 1 września 2009 r.
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młodego pokolenia Polaków Testament Polskiego 
Państwa Podziemnego.

„Żołnierzom wyklętym”, którzy kontynuowali 
walkę o niepodległość po 1945 roku, a po 1989 roku 
byli często zapominani, Lech Kaczyński przywrócił 
należne im miejsce wśród bohaterów narodowych. 
Przykładem takiego działania prezydenta było od-
słonięcie w Ostrołęce Pomnika Poległych i Pomor-
dowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Pod-
ziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych 
Ziemi Ostrołęckiej, którzy Padli Ofiarą Terroru Ko-
munistycznego (24 października 2008 r.). Upamiętnianie „Żołnierzy wyklętych” było też 
ważną częścią nowej polityki odznaczeniowej prezydenta. 

Podobnie, Lech Kaczyński dostrzegł i uhonorował wielu „cichych bohaterów” opozy-
cji demokratycznej z czasów PRL, ludzi, których po 1989 roku często spychano na mar-
gines życia politycznego i społecznego. Trzeciego 
maja 2006 roku najwyższe odznaczenie państwowe  
Order Orła Białego otrzymali m.in. Andrzej Gwiazda  
i Anna Walentynowicz. Prezydent odznaczył rów-
nież wielu działaczy rolniczej „Solidarności” czy 
Komitetu Obrony Robotników. Korzystając z usta-
wowych uprawnień, Lech Kaczyński nie wahał się 
pozbawiać orderów osób, które represjonowały nie-
podległościowe podziemie w latach 40. i 50.
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Trzydziestego pierwszego marca 2006 roku powołana została Rada ds. Kombatan-
tów przy Prezydencie RP, w której zasiadają m.in. przedstawiciele związków kombatan-
ckich. Rada koordynuje i usprawnia kontakty tego środowiska z Prezydentem RP.

Lech Kaczyński zgłaszał ini-
cjatywy ustawodawcze związane 
z polityką pamięci. Szóstego listo-
pada 2008 roku skierował do Sej-
mu RP projekt ustawy o Korpusie 
Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwa-
lono też ustawę o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Pamięci Powsta-
nia Warszawskiego, której projekt 
prezydent skierował do Sejmu RP  
29 lipca 2009 roku.

Prezydent wspierał również ini-
cjatywy związane z upamiętnieniem historii polskich Żydów. Był orędownikiem budo-
wy w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. Brał udział w obchodach 65. rocz-
nicy Powstania w Getcie Warszawskim (kwiecień 2008) i 65. rocznicy likwidacji getta  
w Łodzi (sierpień 2009). Prezydent RP Lech Kaczyński honorował też odznaczeniami 
Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady. Dziesiątego października 2007 roku 
w Teatrze Wielkim w Warszawie po raz pierwszy oddano uroczyście hołd Polskim Spra-
wiedliwym Wśród Narodów Świata.



39

KULTURA I TOŻSAMOŚĆ

Prezydent od początku kadencji poświęcał dużo uwagi kulturze narodowej. Doceniał 
jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski i dostrzegał problemy, z jakimi się bo-
ryka. Lech Kaczyński podkreślał, że państwo powinno być najważniejszym mecenasem 
kultury narodowej, bo jest to dziedzina wymykająca się regułom wolnorynkowym.

Jedną ze zmian, które po objęciu urzędu Lech  
Kaczyński wprowadził w funkcjonowaniu Kancelarii 
Prezydenta RP było powołanie Biura Kultury, Nauki 
i Dziedzictwa Narodowego. Wspomaga ono działa-
nia prezydenta w obszarze kultury, m.in. utrzymując 
kontakty ze środowiskami twórczymi w kraju i za 
granicą czy też przygotowując wydarzenia kultural-
ne. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych 
w rozmowach prezydenta ze środowiskami twórczy-
mi, jest kwestia finansowania polskiej kultury, w tym 

także mediów publicznych. Lech Kaczyński uważa, 
że istnienie sprawnych mediów publicznych jest nie-
zbędnym elementem funkcjonowania wspólnoty pań-
stwowej i narodowej. Podobnie, jak dobry stan innych 
obszarów kultury, zarówno tej masowej jak i bardziej 
elitarnej. Bez nich bowiem nie może w dłuższej per-
spektywie trwać i odnosić sukcesów żadne suwerenne 
państwo. 

Ustawa jest niesprawna, 
niedobra i szkodliwa, grozi 
de facto likwidacją mediów 
publicznych.

 Agnieszka Holland, 13 lipca 2009 r.
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Opierając się na przekonaniu, że mediom publicznym zapewnić trzeba przede wszyst-
kim stabilność i odpowiedni poziom finansowania, prezydent sprzeciwiał się próbom 
osłabienia pozycji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Pierwszego maja 2008 roku zawe-
tował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (Sejm podtrzymał prezydenckie weto  
25 lipca 2008 r.). Zajmując stanowisko w sprawie proponowanych zmian w funkcjonowa-
niu mediów publicznych, prezydent brał też pod uwagę opinię świata kultury i mediów. 
W maju i lipcu 2009 roku w Pałacu Prezydenckim odbyły się dwa spotkania z przed-
stawicielami tych środowisk, którzy zaapelowali do prezydenta o odrzucenie rządowego 
projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Siedemnastego lipca 2009 roku Lech 
Kaczyński odmówił podpisania tej nowelizacji. Jedenastego września 2009 roku Sejm RP 
podtrzymał weto prezydenckie.

Prezydent Lech Kaczyński był pomysłodawcą seminariów naukowych w Lucieniu. 
To cykl spotkań przedstawicieli polskiego życia intelektualnego, poświęconych naj-
ważniejszym zagadnieniom współczesności. Prezydent chciał, by istniało miejsce  

z dala od zgiełku bieżącej polityki, 
gdzie najwybitniejsi intelektualiści 
– historycy, dziennikarze, prawni-
cy, filozofowie, socjologowie, roz-
ważają na tematy ważne dla Polski 
i Polaków. Od 10 marca 2006 roku 
odbyło się 18 takich spotkań. Brali 
w nich udział m.in. prof. Zdzisław 
Krasnodębski, prof. Andrzej Nowak, 
prof. Aleksander Smolar, prof. Paweł 
Śpiewak czy prof. Janusz Tazbir. 
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Szesnastego stycznia 2009 roku  
w Belwederze z udziałem Prezyden-
ta RP odbyła się promocja książki 
„Seminaria Lucieńskie 2006–2007”.

Prezydent Lech Kaczyński  
w działalności publicznej często 
odwołuje się do nauki społecz-
nej Kościoła, w szczególności 
Jana Pawła II. W jego słowach po-
szukuje inspiracji, doceniając nad-
zwyczajną dziejową rolę i wpływ, 
jaki Papież Polak wywarł na swoich rodaków i na cały świat. Prezydent wziął udział  
w uroczystości zakończenia etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II  
(2 kwietnia 2007 r.). Była to druga wizyta Lecha Kaczyńskiego w Watykanie. Pierwszą złożył 
w styczniu 2006 roku i była to pierwsza podróż zagraniczna prezydenta. Papież Benedykt 
XVI przyjął zaproszenie Prezydenta RP i w maju 2006 roku odbył pielgrzymkę do Polski.

Jednocześnie Lech Kaczyński od początku swojej kadencji podkreślał fakt, że wy-
jątkowość i siła Rzeczypospolitej od wieków opierała się na współistnieniu wielu kultur  
i religii. Co roku, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Lech Kaczyński spotyka się 
w Kaplicy Prezydenckiej na wspólnej modlitwie z przedstawicielami różnych Kościołów 
chrześcijańskich. Prezydent patronuje też licznym wydarzeniom, uroczystościom, konfe-
rencjom, które przybliżają dziedzictwo mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. 
Lech Kaczyński zainicjował na przykład tradycję zapalania przez Prezydenta RP świeczki 
chanukowej.
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POLACY ZA GRANICĄ

Elementem wyróżniającym politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego było podniesie-
nie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem. 
Polityka ta wynika z poczucia wspólnoty z rodakami, którzy z różnych powodów opusz-
czali Polskę lub w wyniku zmiany granicy znaleźli się poza krajem oraz z przekonania, że 
powinni oni stanowić swoisty kapitał Polski we współczesnym świecie. Dlatego prezydent 
zaangażował się w umacnianie więzi Ojczyzny z Polakami żyjącymi za granicą. W 2007 
roku, otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Lech Kaczyński uroczyście podpi-

sał ustawę o Karcie Polaka, rozpoczynając 
program konkretnych działań na rzecz 
integracji społeczności polskiej w świecie  
i umacniania jej więzi z Polską. 

Polonia jest naszym najlepszym ambasadorem i rzecznikiem 
polskich interesów na arenie międzynarodowej.  Aktywne 
włączanie się Polonii w działania promocyjne i wsparcie 
udzielane działaniom polskich władz są istotnym czynnikiem 
wspomagającym realizację naszych interesów poza  
granicami kraju. Niezależnie, czy osoby te pozostaną za 
granicą czy też powrócą do kraju, tylko jako ludzie świetnie 
wykształceni będą mogli z sukcesem funkcjonować w swoich 
środowiskach, budując pozytywny wizerunek Ojczyzny.

Prezydent RP Lech Kaczyński, 23 października 2009 r.
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ŚRODOWISKO NATURALNE

Prezydent RP od początku swej kadencji podkreślał, że ekologia i ochrona przyrody 
jako dziedzictwa narodowego są dla niego szczególnie ważne. W trosce o środowisko 
naturalne Polski, prezydent Lech Kaczyński powołał 21 lipca 2006 roku Zespół do opra-
cowania projektu ustaw regulujących status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
Puszczy Białowieskiej. Efektem prac tego Zespołu były projekty trzech ustaw, przekazane 
m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic 
Białowieskiego Parku Narodowego. 

Prezydent objął patronatem szereg różnych inicjatyw ekologicznych, m.in. akcję 
„Sprzątanie świata – Polska” czy konkurs „Lider Polskiej Ekologii”. W sierpniu 2007 roku 
Kancelaria Prezydenta RP wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia” zainaugurowała akcję 
„Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”.

Istotne miejsce w działaniach 
prezydenta na rzecz przyrody zaj-
muje kwestia ochrony zwierząt.  
Zamiłowanie Lecha Kaczyńskiego 
do czworonogów znalazło wyraz 
w powołaniu przez niego pełno-
mocnika do spraw ochrony zwie-
rząt, który rozpoczął działalność  
w styczniu 2009 roku.
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PREZYDENTURA W LICZBACH

Ustawy podpisane przez Prezydenta RP

2005 12

2006 209

2007 179

2008 234

2009 206

ogółem 840

stan do 08.12.2009

Inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP

Lp. Data 
wniesienia Tytuł projektu ustawy

1. 13.03.2006 – o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu 
Wojskowego

2. 13.03.2006
– Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu  
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę  
o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW



4�

3. 13.03.2006 – o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Wojskowego

4. 05.04.2006 – o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

5. 12.05.2006 – o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

6. 12.05.2006 – o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

7. 09.06.2006 – o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  
i odznaczeniach

8. 09.06.2006 – o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji  
i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

9. 09.06.2006 – o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

10. 13.06.2006 – o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw

11. 13.06.2006 – o Państwowej Inspekcji Pracy

12. 16.08.2006 – o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

13. 15.09.2006 – o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

14. 11.10.2006
– o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW

15. 22.12.2006
– o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach  
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów

16. 16.01.2007 – o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wyko-
nujących pracę zarobkową

17. 26.03.2007 – o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

18. 27.03.2007 – o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19. 30.03.2007 – o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
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20. 30.03.2007 – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  
oraz niektórych innych ustaw

21. 31.03.2007
– o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach  
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów i ustawy o IPN

22. 29.06.2007 – o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

23. 22.08.2007 – o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydany-
mi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

24. 14.11.2007 – o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 
niektórych innych ustaw

25. 14.12.2007 – o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

26. 17.12.2007 – o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

27. 21.12.2007
– o zmianie ustawy o BOR oraz ustawy o zaopatrzeniu  
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin

28. 21.12.2007 – o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego z budżetu państwa

29. 21.12.2007 – o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

30. 21.12.2007 – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed SA

31. 21.12.2007 – o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie

32. 08.02.2008 – o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych

33. 18.03.2008
– o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę Europejską,  
podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

34. 21.04.2008 – o spółdzielniach
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35. 09.06.2008

– Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu  
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę  
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służby Wywiadu Wojskowego

36. 29.09.2008 – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  
oraz niektórych innych ustaw

37. 13.10.2008 – o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

38. 23.10.2008
– o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy  
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe

39. 06.11.2008 – o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej

40. 13.02.2009
– o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom  
represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek  
Socjalistycznych Republik Radzieckich

41. 10.06.2009 – o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony  
Rzeczypospolitej Polskiej

42. 29.07.2009 – o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania  
Warszawskiego

43. 19.11.2009 – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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Ustawy odesłane do Trybunału Konstytucyjnego

2006 –

2007 –

2008 5

2009 12

ogółem 17

Ustawy zawetowane przez Prezydenta RP

Lp.
Data  

wniesienia 
weta

Tytuł ustawy

1. 10.08.2006 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks  
cywilny oraz niektórych innych ustaw

2. 01.05.2008 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii  
i telewizji oraz niektórych innych ustaw

3. 03.07.2008

Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę  
o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju sądów  
powszechnych

4. 24.07.2008 Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy  
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

5. 24.11.2008 Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych
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6. 27.11.2008 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Przepisy wprowadzające  
ustawy z zakresu ochrony zdrowia

7. 27.11.2008 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej

8. 27.11.2208 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pracownikach zakładów 
opieki zdrowotnej

9. 27.11.2008 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo  
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

10. 28.11.2008 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji

11. 29.11.2008 Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Konwencji  
w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu  
w dniu 15 maja 2003 r.

12. 29.11.2008 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw

13. 15.12.2008 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych

14. 29.12.2008 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury

15. 12.01.2009 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich 
emerytur kapitałowych

16. 09.03.2009 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

17. 17.07.2009 Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych  
w dziedzinie usług medialnych

18. 18.09.2009 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
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Aktywność międzynarodowa Prezydenta RP

wizyty zagraniczne 126

spotkania z głowami obcych państw w Polsce 91

spotkania z szefami rządów obcych państw w Polsce 29

spotkania z innymi zagranicznymi gośćmi w Polsce 119

podpisane listy uwierzytelniające 
ambasadorów obcych państw w RP

87

Mianowania i odwołania ambasadorów RP

2006 2007 2008 2009 ogółem

mianowania 12 41 36 30 119

odwołania 31 34 32 12 109

Decyzje o przyznaniu obywatelstwa polskiego

osoby, którym nadano obywatelstwo 2006 2007 2008 2009 ogółem

z kraju 647 876 686 1144 3353

z zagranicy 30 333 460 591 1414

ogółem 677 1209 1146 1735 4767
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Wizyty krajowe Prezydenta RP

2006 23

2007 19

2008 31

2009 58

ogółem 131

Nadania tytułów profesorskich 

2006 2007 2008 2009 ogółem

nauki 385 572 357 513 1827

sztuki 12 13 12 26 63

ogółem 397 585 369 539 1890

Powołania sędziów 

Rodzaj sądów 2006 2007 2008 2009 ogółem

Sąd Najwyższy – 7 3 2 12

Sądy powszechne: 460 671 839 1143 3113

sądy apelacyjne 15 19 44 23 101

sądy okręgowe 152 89 209 118 568

sądy rejonowe 293 563 586 1002 2444
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Sądy administracyjne: 29 33 33 64 159

Naczelny Sąd Administracyjny – – – – –

wojewódzkie sądy administracyjne 29 33 33 64 159

Sądy wojskowe: 6 5 4 11 26

wojskowe sądy okręgowe – 3 1 2 6

wojskowe sądy garnizonowe 6 2 3 9 20

ogółem 495 716 879 1220 3310

Nominacje generalskie (admiralskie)

2006 2007 2008 2009 ogółem

Wojsko Polskie (w tym kombatanci) 34 142 30 27 233

Policja 1 4 2 2 9

Straż Graniczna 1 – – – 1

Służba Więzienna – 2 – – 2

Państwowa Straż Pożarna 1 – – – 1

ABW, SKW 1 1 – – 2

ogółem 38 149 32 29 248
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Mianowania na pierwszy stopień oficerski

2006 2007 2008 2009 ogółem

Wojsko Polskie (w tym kombatanci) 1285 2116 1645 1345 6391

Policja 676 5866 561 294 7397

Biuro Ochrony Rządu 11 63 – 29 103

ABW, AW, SKW, SWW 136 34 121 108 399

Straż Graniczna 135 162 255 394 946

Służba Więzienna 437 579 306 636 1958

ogółem 2680 8820 2888 2806 17194

Nadania orderów i odznaczeń

Nazwa orderu, 
odznaczenia 2006 2007 2008 2009 ogółem 

Order Orła Białego 8 4 7 7 26

Order 
Odrodzenia Polski 807 1425 1401 1657 5290

Order Zasługi RP 132 222 273 323 950

Order Krzyża 
Wojskowego 9 18 12 16 55

Krzyż Zasługi 8286 6323 2463 3333 20405
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Krzyż Zesłańców 
Sybiru 8462 2708 1047 530 12747

Krzyż Zasługi 
Za Dzielność 64 45 76 134 319

Medal Za Ofiarność 
i Odwagę 134 111 79 84 408

Medal Za Długoletnią 
Służbę 0 533 12890 14572 27995

Medal Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 59796 61738 65404 60388 247326

Krzyż Wojskowy 0 7 19 13 39

Wojskowy Krzyż 
Zasługi 0 0 94 111 205

Wojskowy Krzyż 
Zasługi z Mieczami 0 0 87 9 96

Lotniczy Krzyż Zasługi 0 0 31 22 53

Lotniczy Krzyż Zasługi 
z Mieczami 0 0 0 4 4

Morski Krzyż Zasługi 0 0 9 9 18

Morski Krzyż Zasługi 
z Mieczami 0 0 0 0 0

Gwiazda Iraku 0 0 228 1535 1763

Gwiazda Afganistanu 0 0 267 746 1013

ogółem ordery  
i odznaczenia 77698 73134 84387 83493 318712

stan do 30.10.2009



KANCELARIA PREZYDENTA RP

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

WWW.PREZYDENT.PL

Fot. str. 12 – Radek Pietruszka/PAP
Fot. str. 17 – Jacek Turczyk/PAP






