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Spotkanie Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego w Belwederze z Szefami Paƒstw
i Rzàdów Trójkàta Weimarskiego i Grupy Wyszechradzkiej, 6 marca 2013 r.
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Dialog i otwartoÊç wyznaczajà sposób
dzia∏ania Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego nie tylko na arenie krajowej,
lecz tak˝e w kontaktach z partnerami
Polski w Unii Europejskiej oraz innymi
paƒstwami. Prezydent w swoich dzia∏aniach od wielu lat niezmiennie daje wyraz przekonaniu, ˝e poprzez otwartà rozmow´, dialog i budowanie porozumienia
wiedzie droga do skutecznego rozwiàzywania problemów, stojàcych przed Polskà zarówno w wymiarze wewn´trznym,
jak i mi´dzynarodowym.

POLITYKA
ZAGRANICZNA OPARTA
NA DIALOGU
Polityka zagraniczna
Prezydent Bronis∏aw Komorowski aktywnie uczestniczy w procesie kszta∏towania i realizacji polskiej polityki
zagranicznej i bezpieczeƒstwa. Szczególnà wag´ przywiàzuje do nast´pujàcych obszarów:
r pog∏´biania wspó∏pracy regionalnej, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej i z paƒstwami ba∏tyckimi oraz wykorzystywania polskiej
pozycji w regionie do reprezentowania jego interesów w Unii Europejskiej i NATO;
r post´pów integracji europejskiej i kontynuacji polityki rozszerzenia UE;
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r utrzymywania otwartoÊci UE wobec
krajów Partnerstwa Wschodniego
oraz zach´cania ich do reform,
wprowadzajàcych normy i standardy unijne;
r wzmacniania bezpieczeƒstwa Polski,
g∏ównie w kontekÊcie zachowania
funkcji obronnej Sojuszu Pó∏nocnoatlantyckiego, równie˝ dzia∏ania na
rzecz skuteczniejszego systemu bezpieczeƒstwa europejskiego;
r promocji polskiej kultury i gospodarki, szczególnie w paƒstwach
o wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego.

Dobre sàsiedztwo –
wspó∏praca w regionie
Liczne spotkania bilateralne oraz aktywnoÊç Prezydenta w ramach inicjatyw
wielostronnych s∏u˝y∏y podtrzymywaniu dialogu z paƒstwami regionu oraz
wypracowywaniu koncepcji skoordynowanego rozwoju Europy Ârodkowej.
Jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ
w tym zakresie by∏ szczyt 20 przywódców paƒstw Europy Ârodkowej w maju
2011 r. w Waszawie, z udzia∏em Prezydenta USA Baracka Obamy jako goÊcia
specjalnego. W czerwcu 2013 r. Prezydent RP uczestniczy∏ w kolejnym Spotkaniu Prezydentów Paƒstw Europy Ârodkowej w Bratys∏awie.
Istotnym elementem wspó∏pracy
w regionie jest wspólna dba∏oÊç o jego
bezpieczeƒstwo. Prezydent Bronis∏aw
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Spotkanie Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego z Szefem Komisji Europejskiej José
Manuelem Barroso w Brukseli, 1 wrzeÊnia 2010 r.

Spotkanie w Pradze z okazji rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego, 24 kwietnia
2014 r.
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Komorowski jest konsekwentnym
zwolennikiem polskiego zaanga˝owania w misje Air Policing, czyli nadzoru
nad przestrzenià powietrznà Paƒstw
Ba∏tyckich prowadzonego rotacyjnie
przez grup´ krajów NATO. Do tej pory
Bronis∏aw Komorowski trzykrotnie –
w 2010, 2012 i 2014 r. – wyda∏ postanowienia o udziale polskich Si∏ Powietrznych w misji Air Policing. Tegoroczna polska zmiana w ramach misji
Air Policing b´dzie wykonywana wspólnie z lotnictwem USA, Wielkiej Brytanii i Francji.
Motorem Êrodkowoeuropejskiej aktywnoÊci pozostajà paƒstwa Grupy
Wyszehradzkiej. ¸àczy je zaanga˝owanie na rzecz rozwoju ca∏ego regionu, w tym po∏àczeƒ infrastrukturalnych
i transportowych, wspó∏praca w UE
(szczególnie skuteczna w trakcie negocjacji perspektywy bud˝etowej na
lata 2014–2020), równie˝ wspólna
wizja NATO. Prezydent aktywnie w∏àcza si´ w kszta∏towanie ram wspó∏pracy regionalnej, czemu s∏u˝y∏y zarówno coroczne spotkania Prezydentów
paƒstw wyszehradzkich, jak i w przekonywanie europejskich partnerów do
przyjmowania rozwiàzaƒ bud˝etowych
korzystnych dla rozwoju paƒstw Europy
Ârodkowej oraz w wypracowywanie
wspólnego stanowiska przed szczytami
NATO: w Lizbonie w 2010 r., w Chicago w 2012 r. oraz w walijskim Newport, planowanym na wrzesieƒ 2014 r.
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Polityka europejska
Bronis∏aw Komorowski prowadzi regularny dialog z przywódcami paƒstw
europejskich i szefami europejskich instytucji na temat wyzwaƒ, stojàcych
przed Unià szczególnie w zwiàzku z pog∏´bianiem integracji w ramach strefy
euro, koniecznoÊcià nadania nowego
impulsu wspólnej polityce bezpieczeƒstwa i obrony UE oraz zdynamizowania
polityki UE wobec wschodnich sàsiadów. Prezydent opowiada si´ za Europà otwartà na nowych cz∏onków, czego
przejawem by∏y wizyty w Macedonii
i Chorwacji w 2013 r. (tu˝ przed przyj´ciem tej ostatniej do UE) oraz w Turcji w marcu 2014 r.
Obok tradycyjnie dobrej wspó∏pracy dwustronnej z Niemcami, zintensyfikowano tak˝e kontakty z Francjà.
Bronis∏aw Komorowski i François Hollande spotkali si´ m.in. w marcu 2012 r.
w Warszawie, przy okazji szczytu NATO
w Chicago, nast´pnie podczas wizyty
oficjalnej Prezydenta Francji w Polsce
w listopadzie 2012 r. oraz w trakcie wizyty paƒstwowej Prezydenta RP we
Francji w maju 2013 r. Efektem rozmów w listopadzie 2012 r. by∏a m.in.
zmiana podejÊcia Pary˝a do kwestii bud˝etu UE i deklaracja wi´kszego zrozumienia oraz wsparcia dla roli polityki
spójnoÊci w bud˝ecie UE.
Prezydent RP stara si´ pog∏´biaç dobre stosunki z Niemcami. Pojednanie
polsko-niemieckie, które dokona∏o si´ na
przestrzeni ostatnich dekad, mo˝e byç
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Wizyta Prezydenta RP w Republice Francuskiej. Na zdj´ciu Prezydent RP Bronis∏aw
Komorowski i Prezydent Francji François Hollande, 7 maja 2013 r.

Wizyta Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego w USA. Wystàpienie przed Zgromadzeniem
Ogólnym ONZ, 27 wrzeÊnia 2013 r.
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dobrym przyk∏adem skutecznego rozwiàzywania problemów, wynikajàcych
z trudnej wzajemnej historii naszych
paƒstw. Symboliczny wymiar mia∏a wizyta Prezydenta Joachima Gaucka
w Polsce w marcu 2012 r. By∏a to
pierwsza wizyta zagraniczna, w którà
uda∏ si´ nowo wybrany Prezydent RFN.
Równie istotnym wydarzeniem z udzia∏em obu Prezydentów by∏o nadanie –
z okazji 25-lecia WolnoÊci – autostradzie
A2 nazwy „Autostrada WolnoÊci”.
Prezydent RP du˝à wag´ przywiàzuje do wspó∏pracy w formule Trójkàta
Weimarskiego. W lutym 2011 r. w Warszawie mia∏ miejsce szczyt przywódców
Polski, Niemiec i Francji. W 2012 r.
podczas uroczystoÊci wr´czenia Nagrody Adama Mickiewicza, przyznawanej
za umacnianie wspó∏pracy weimarskiej,
która odby∏a si´ w Pa∏acu Prezydenckim, Bronis∏aw Komorowski podkreÊla∏
znaczenie dialogu tych trzech paƒstw
dla kszta∏towania przysz∏oÊci Europy.
W lutym 2014 r. w Krakowie, z inicjatywy Kancelarii Prezydenta i pod honorowym patronatem Prezydenta RP,
zorganizowano konferencj´ „Polityka
przemys∏owa UE – gospodarczy Trójkàt
Weimarski”. W swoim wystàpieniu Bronis∏aw Komorowski zwróci∏ wówczas
uwag´ m.in. na znaczenie wspó∏dzia∏ania Polski, Niemiec i Francji na rzecz
kszta∏towania przysz∏oÊci europejskiego
przemys∏u, dotkni´tego skutkami kryzysu ekonomicznego, a b´dàcego podstawà stabilnego rozwoju naszego kontynentu.
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Relacje transatlantyckie
Prezydent Komorowski k∏adzie nacisk
na umacnianie wi´zi transatlantyckich
i utrzymanie zainteresowania USA
szczególnymi zwiàzkami z Europà.
Opowiada si´ za umacnianiem Sojuszu
Pó∏nocnoatlantyckiego jako platformà
strategicznej jednoÊci i wspó∏dzia∏ania
Zachodu, skupionà na obronie paƒstw
Sojuszu zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtoƒskiego oraz za pog∏´bianiem
stosunków handlowych i gospodarczych
mi´dzy Europà a Amerykà Pó∏nocnà.
Potwierdzeniem tego by∏a zarówno wizyta Bronis∏awa Komorowskiego w USA
w 2010 r., jak i dwie wizyty Baracka
Obamy w Polsce – w 2011 i 2014 r.
Kierujàc si´ wartoÊciami zrodzonymi w kr´gu cywilizacji zachodniej,
w swoich corocznych wystàpieniach
na forum Narodów Zjednoczonych
Prezydent RP konsekwentnie podkreÊla imperatywy respektowania zasad
Karty NZ w stosunkach mi´dzynarodowych oraz wype∏niania przez Rad´
Bezpieczeƒstwa NZ jej obowiàzków
na rzecz pokoju i bezpieczeƒstwa na
Êwiecie. Prezydent RP za szczególnie
wa˝ne uznaje tak˝e koniecznoÊç aktywnoÊci ONZ na rzecz przestrzegania
praw cz∏owieka.
Mi´dzy innymi dzi´ki zaanga˝owaniu Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego na szczycie NATO w Lizbonie
w 2010 r. przyj´to plany ewentualnoÊciowe dla Polski (plany dzia∏ania na wypadek agresji na cz∏onka NATO), nowà
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Wizyta w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka Obamy z okazji
obchodów 25-lecia WolnoÊci, 3 czerwca 2014 r.

UroczystoÊç zaprzysi´˝enia Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, 7 czerwca 2014 r.
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koncepcj´ strategicznà Sojuszu oraz
wst´pny plan zakoƒczenia operacji
NATO w Afganistanie w 2014 r. Prezydent RP zach´ca sojuszników z NATO
do konsolidacji wokó∏ podstawowej,
obronnej funkcji Sojuszu, natomiast
partnerów unijnych do wzmacniania
strategicznego wymiaru Wspólnej Polityki Bezpieczeƒstwa i Obrony, równie˝
w kontekÊcie polityki wschodniej
(w szczególnoÊci utrzymania Ukrainy
w orbicie zainteresowania Sojuszu i UE
oraz integralnoÊci terytorialnej tego
paƒstwa). Wa˝nym tematem poruszanym podczas spotkaƒ Prezydenta RP
z sojusznikami z NATO i partnerami europejskimi by∏o wzmacnianie bezpieczeƒstwa i potencja∏u obronnego Polski i UE,
m.in. poprzez dà˝enie do zrównowa˝onej
konsolidacji przemys∏ów obronnych, modernizacji polskiej armii i wzmocnienia
zdolnoÊci obronnych Si∏ Zbrojnych RP.
Istotnym elementem budowania
wi´zi transatlantyckich by∏a wizyta Baracka Obamy w Polsce w maju 2011 r.
Amerykaƒski Prezydent jako goÊç specjalny wzià∏ udzia∏ w spotkaniu 20 przywódców paƒstw Europy Ârodkowej.
W czasie tej wizyty Prezydent USA wzià∏
równie˝ udzia∏ w „Spotkaniu z Polskà
Demokracjà”, na którym obecni byli zarówno liderzy polskiej transformacji, jak
i przedstawiciele wszystkich ugrupowaƒ
zasiadajàcych w parlamencie.
Druga wizyta Prezydenta Obamy
przypad∏a w ramach uroczystoÊci
zwiàzanych z 25-leciem WolnoÊci –
obchodami 25. rocznicy wyborów

DIALOG I OTWARTOÂå

z 4 czerwca 1989 r., które zapoczàtkowa∏y upadek komunizmu w Europie
Ârodkowej i Wschodniej. W przemówieniu na placu Zamkowym Prezydent USA Barack Obama podkreÊli∏
rol´ Polski w przemianach, które mia∏y miejsce w Europie pod koniec lat
80., mówiàc: „Nie wolno nam nigdy
zapomnieç, ˝e iskra (…) zmian (…)
przysz∏a od was, od ludzi z Polski, historia dokonywa∏a si´ tutaj”. Powtórzy∏ równie˝ wag´ zobowiàzaƒ sojuszniczych – wynikajàcych z Artyku∏u
5 Traktatu Pó∏nocno-Atlantyckiego –
deklarujàc obron´ integralnoÊci terytorium Polski.

Dialog z Ukrainà
Od poczàtku prezydentury Bronis∏aw
Komorowski wspiera dialog z Ukrainà, którego celem z jednej strony jest
obj´cie przez nià proeuropejskiego
kursu, z drugiej natomiast – zach´canie liderów paƒstw UE do utrzymania
otwartoÊci w stosunkach z tym paƒstwem. Prezydent Komorowski utrzymuje intensywne kontakty zarówno
z przedstawicielami ukraiƒskich w∏adz,
opozycji, jak i koÊcio∏ów, zach´cajàc
ukraiƒskich partnerów do przeprowadzenia reform, zbli˝ajàcych Ukrain´
do UE. Tematyka ukraiƒska dominowa∏a tak˝e w 2013 r. podczas wielu
rozmów z przedstawicielami instytucji i paƒstw cz∏onkowskich UE (m.in.
spotkania w Nowym Jorku tzw. Klubu
Przyjació∏ Ukrainy przed rozpocz´ciem 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego
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Narodów Zjednoczonych, trójstronnego spotkania z Prezydentami Niemiec
i W∏och w Krakowie, szczytu Prezydentów paƒstw Grupy Wyszehradzkiej w WiÊle czy spotkania Grupy Arraiolos).
Po wybuchu masowych protestów
na Ukrainie, których bezpoÊrednim
powodem by∏o niepodpisanie umowy
stowarzyszeniowej na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r., najwa˝niejszym celem
intensywnych kontaktów Prezydenta –
zarówno z ukraiƒskimi elitami, jak
i z przedstawicielami paƒstw i instytucji europejskich – by∏o niedopuszczenie
do eskalacji przemocy i wywieranie nacisków w celu osiàgni´cia konsensusu
i pokojowego rozwiàzania konfliktu.
W czasie kryzysu krymskiego na poczàtku 2014 r. Prezydent RP w swoich kontaktach zagranicznych wspiera∏ wypracowanie wspólnego stanowiska paƒstw
europejskich, by nie dopuÊciç do dezintegracji terytorialnej Ukrainy oraz
budowaç polityczny i finansowy pakiet
wsparcia dla Ukrainy (wizyta w Turcji,
rozmowy m.in. z Prezydentami Francji
i USA).
Spójna polityka wobec Ukrainy zarówno Prezydenta, jak i rzàdu, tworzenie szerokiego poparcia dla proeuropejskiego kierunku rozwoju, jak równie˝
reformatorskiego trendu przyj´tego
przez nowe w∏adze doprowadzi∏y naszego wschodniego sàsiada do podpisania w marcu 2014 r. politycznej cz´Êci umowy stowarzyszeniowej Ukraina
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– Unia Europejska. W obliczu narastajàcego konfliktu wewn´trznego, a nast´pnie kryzysu na Krymie, Prezydent
Bronis∏aw Komorowski zwo∏a∏ czterokrotnie Rad´ Bezpieczeƒstwa Narodowego. Omówieniu strategicznego planu
wsparcia dla Ukrainy by∏o natomiast
poÊwi´cone posiedzenie Rady Gabinetowej w kwietniu 2014 r. Dokonano
wówczas ca∏oÊciowego przeglàdu dzia∏aƒ paƒstwa polskiego, m.in. w obszarze wsparcia na rzecz:
r reformy systemu samorzàdowego na
Ukrainie,
r perspektyw pomocy dla sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw na
Ukrainie,
r mo˝liwoÊci wsparcia reform ograniczajàcych korupcj´,
r wspó∏pracy w zakresie obronnoÊci.

Rola Polski w przemianach
1989 r. w Europie
Spo∏eczeƒstwa paƒstw Grupy Wyszehradzkiej ∏àczy pami´ç pokojowych rewolucji, które doprowadzi∏y do upadku
komunizmu w ca∏ej Europie Ârodkowej.
Dlatego prezydenci Polski, Czech, S∏owacji i W´gier, razem z Prezydentem
RFN Joachimem Gauckiem, podj´li decyzj´ o wspólnych obchodach 25-lecia WolnoÊci, rozpocz´tych 4 czerwca
2014 r. w Warszawie. W ramach obchodów rocznicowych Prezydent Bronis∏aw Komorowski uda∏ si´ z wizytà
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UroczystoÊç nadania autostradzie A2 symbolicznej nazwy Autostrada WolnoÊci. Na zdj´ciu
Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski i Prezydent Niemiec Joachim Gauck, 4 czerwca 2014 r.

m.in. na W´gry. Istotnym elementem obchodów Âwi´ta WolnoÊci by∏y
spotkania Êwiatowych przywódców
w Warszawie. WÊród wielu rocznicowych wydarzeƒ na szczególnà uwag´
zas∏uguje gala wr´czenia Nagrody SolidarnoÊci oraz uroczystoÊci na placu
Zamkowym w Warszawie, w których
udzia∏ wzi´∏y liczne delegacje zagraniczne oraz Prezydenci, m.in. Barack
Obama, Joachim Gauck i Petro Poroszenko. Symbolicznym jubileuszowym
przedsi´wzi´ciem Prezydentów Polski
i Niemiec by∏o nadanie autostradzie
A2 nazwy Autostrada WolnoÊci.

Dialog kluczem do pojednania
Szeroko rozumiany dialog – nie tylko
przywódców politycznych, lecz równie˝ jak najszerszych grup spo∏ecznych – pozostaje równie˝ kluczem do
budowy trwa∏ego pojednania. Tworzenie klimatu pojednania i kontynuacja
dialogu historycznego z partnerami
Polski w Europie Ârodkowej jest jednym z wa˝nych celów prezydentury
Bronis∏awa Komorowskiego. Prezydent
RP spotyka∏ si´ wielokrotnie z Prezydentem RFN, odwiedzajàc m.in. by∏e niemieckie obozy koncentracyjne
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Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Na zdj´ciu Prezydent RP
Bronis∏aw Komorowski i odznaczony Krzy˝em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Symcha
Ratajzer-Rotem ps. Kazik, 20 kwietnia 2013 r.

Kisielin, Ukraina – obchody 70. rocznicy zbrodni wo∏yƒskiej. Z∏o˝enie wieƒca na grobie pomordowanych Polaków, 15 lipca 2013 r.
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Auschwitz i Sachsenhausen – miejsca-symbole zbrodni nazistów w czasie II wojny Êwiatowej. Wzià∏ te˝
udzia∏ razem z Prezydentem Austrii
Heinzem Fischerem w uroczystoÊciach rocznicowych w by∏ym obozie
koncentracyjnym w austriackim Mauthausen.
Dà˝enie do umocnienia pojednania
w relacjach polsko-˝ydowskich towarzyszy∏o obchodom 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Podczas
uroczystoÊci pod Pomnikiem Bohaterów
Getta Prezydent podkreÊla∏, ˝e istotà
zrywu by∏o prawo do godnoÊci i godnej
walki z bronià w r´ku. Przypomnia∏, ˝e
by∏o ono równie˝ oskar˝eniem o biernoÊç i nieskutecznoÊç ca∏ego wolnego
Êwiata. Prezydent odznaczy∏ Krzy˝em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Symch´ Ratajzera-Rotema, ps. Kazik, jednego z ostatnich ˝yjàcych bohaterów Powstania w Getcie. Podczas uroczystoÊci
rocznicowych otwarty zosta∏ gmach
Muzeum Historii ˚ydów Polskich. Polsko-˝ydowskiemu zbli˝eniu s∏u˝y∏a równie˝ wizyta Prezydenta w Izraelu w listopadzie 2013 r.
Istotnym elementem w budowaniu
ponadnarodowego pojednania by∏y obchody 70. rocznicy zbrodni wo∏yƒskiej,
które mia∏y miejsce zarówno w Polsce,
jak i na Ukrainie (w ¸ucku i Kisielinie).
Ich g∏ównym przes∏aniem by∏o godne
uczczenie ofiar i pog∏´bianie procesu pojednania polsko-ukraiƒskiego w oparciu
o prawd´ i przebaczenie, o czym Prezydent rozmawia∏ m.in. w Belwederze
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z sygnatariuszami rocznicowej deklaracji
KoÊcio∏a rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Polsce i na Ukrainie.
W warszawskiej cerkwi ZaÊni´cia NajÊwi´tszej Marii Panny Prezydent wzià∏
udzia∏ w nabo˝eƒstwie ˝a∏obnym w intencji ofiar zbrodni wo∏yƒskiej, któremu
przewodniczy∏ zwierzchnik ukraiƒskiego
KoÊcio∏a greckokatolickiego abp Âwiatos∏aw Szewczuk. Oddajàc ho∏d ofiarom
podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika na warszawskim ˚oliborzu Bronis∏aw Komorowski podkreÊla∏, ˝e
prawda w pe∏ni zrozumiana i odpowiednio prze˝yta mo˝e byç szansà na zbudowanie trwa∏ego fundamentu polsko-ukraiƒskiego pojednania.
Prezydent w sierpniu 2012 r. spotka∏ si´ z przyby∏ym do Polski Cyrylem I –
patriarchà moskiewskim i ca∏ej Rusi.
Kluczowym punktem pierwszej w historii wizyty zwierzchnika rosyjskiego KoÊcio∏a prawos∏awnego by∏o podpisanie
wspólnego Przes∏ania KoÊcio∏a Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego KoÊcio∏a Prawos∏awnego do narodów Polski
i Rosji. Bronis∏aw Komorowski wyrazi∏
nadziej´, ˝e akt ten stanie si´ wa˝nym
krokiem na drodze do zbli˝enia i intensywnego dialogu mi´dzy narodami.
Dialog to tak˝e rozmowa i wspó∏praca z mniejszoÊciami – mieszkajàcymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej – oraz
wype∏nianie zobowiàzaƒ, p∏ynàcych
z podpisanych przez Polsk´ umów
i konwencji. Pa∏ac Prezydencki cz´sto
goÊci reprezentantów mniejszoÊci narodowych i religijnych, zamieszkujàcych
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Spotkanie Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego z patriarchà Moskwy i ca∏ej Rusi
Cyrylem I, 16 sierpnia 2012 r.

Wizyta Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego w USA. Zbigniew Brzeziƒski wr´cza
Prezydentowi RP Bronis∏awowi Komorowskiemu nagrod´ Global Citizen Award,
27 wrzeÊnia 2013 r.
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nasz kraj, a Prezydent odwiedza regiony
Polski, w których mniejszoÊci stanowià znaczàcà cz´Êç spo∏ecznoÊci lokalnej. Bronis∏aw Komorowski goÊci∏
m.in. w kwietniu 2012 r. w Puƒsku
na Podlasiu, gdzie odwiedzi∏ szko∏´,
w której uczy si´ mniejszoÊç litewska.
W Belwederze kilkakrotnie odbywa∏a
si´ uroczystoÊç zapalenia Êwiec chanukowych. Podczas g∏ównych obchodów
Âwi´ta Przemienienia Paƒskiego Prezydent z∏o˝y∏ tak˝e wizyt´ w Êwi´tym dla
wyznawców prawos∏awia miejscu –
Górze Grabarce.

Prezydent cz∏owiekiem dialogu
w opinii zagranicznych
mediów i instytucji
Dialog i otwartoÊç jako g∏ówne metody
dzia∏ania Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego sà dostrzegane równie˝ poza
granicami Polski. We wrzeÊniu 2013 r.
– podczas uroczystej gali w Nowym Jorku – Prezydent Bronis∏aw Komorowski
odebra∏ nagrod´ Global Citizen Award,
przyznawanà przez amerykaƒskà Rad´
Atlantyckà (Atlantic Council). Informujàc
o przyznaniu nagrody, Rada podkreÊli∏a, ˝e Bronis∏aw Komorowski otrzyma∏
jà „za przywództwo, które mia∏o wp∏yw
nie tylko na Polsk´, ale te˝ na Uni´ Europejskà, jej wschodnich sàsiadów i spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà”.
W paêdzierniku 2013 r. brytyjski tygodnik The Economist pisa∏, ˝e – dzi´ki koncyliacyjnemu stylowi prezydentury
i promowaniu uniwersalnych wartoÊci
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– Bronis∏aw Komorowski pozostaje jednym z niewielu popularnych polityków w kraju.

DIALOG W POLSCE
Wizyty krajowe – prezydenckie
spotkania obywatelskie
Jednym z filarów dialogu prowadzonego
przez Prezydenta sà wizyty krajowe,
sk∏adane we wszystkich regionach kraju. Bronis∏aw Komorowski wielokrotnie
podkreÊla∏, ˝e wspó∏praca kszta∏tuje zaufanie, które jest fundamentem silnego
spo∏eczeƒstwa. W opinii Prezydenta to
w∏aÊnie dialog pomi´dzy obywatelami
a ich przedstawicielami jest gwarancjà
skutecznych dzia∏aƒ na rzecz podnoszenia jakoÊci ˝ycia Polaków. Otwarty styl
sprawowania urz´du przez Prezydenta
Bronis∏awa Komorowskiego – oparty na
dialogu – znajduje akceptacj´ wÊród
znaczàcej wi´kszoÊci Polaków. Niemal
trzy czwarte Polaków dobrze ocenia t´
prezydentur´, a ponad 77% badanych
darzy zaufaniem Prezydenta Komorowskiego (CBOS, czerwiec 2014 r.).
Doskona∏à okazjà do rozmowy na
temat wyzwaƒ, stojàcych przed wspó∏czesnà Polskà oraz do poszukiwania
konsensusu niezb´dnego dla realizacji
wspólnych celów sà spotkania z lokalnymi spo∏ecznoÊciami. Wizyty krajowe
– sk∏adane przez g∏ow´ paƒstwa – s∏u˝à tak˝e promowaniu dobrych praktyk
i inicjatyw, wdra˝anych przez lokalne
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Spotkanie Pary Prezydenckiej ze spo∏ecznoÊcià lokalnà powiatu k∏odzkiego, 29 paêdziernika 2013 r.

spo∏ecznoÊci nie tylko w obszarze polityki spo∏ecznej, ale tak˝e korzystnych
rozwiàzaƒ dla rozwoju przedsi´biorczoÊci czy innowacyjnoÊci. Prezydent docenia takie starania oraz zach´ca inne
samorzàdy do adaptowania najciekawszych projektów we w∏asnych regionach. W czasie czterech lat prezydentury Bronis∏aw Komorowski odwiedzi∏
niemal 400 miejscowoÊci w ok. 160 powiatach, w których spotyka∏ si´ z ich
mieszkaƒcami, samorzàdowcami, przedsi´biorcami, Êrodowiskami reprezentujàcymi ludzi kultury i nauki oraz nauczycielami, dzieçmi i m∏odzie˝à.

Samorzàd terytorialny
filarem demokracji
Odrodzenie i rozwój samorzàdu terytorialnego stanowi jedno z najwa˝niejszych osiàgni´ç w dorobku niepodleg∏ej
Polski. OtwartoÊç, aktywnoÊç, dialog,
partnerstwo, wspó∏praca i zaanga˝owanie na rzecz wspólnot lokalnych to postawy i wartoÊci, wzmacniajàce demokracj´ lokalnà i czyniàce jà prawdziwie
obywatelskà. Dzia∏ania – podejmowane
przez Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego – umacniajà i kszta∏tujà przysz∏oÊç samorzàdu terytorialnego. Zwi´k-
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Forum Debaty Publicznej na temat lokalnych inicjatyw mieszkaƒców wsi, z udzia∏em Szefa Kancelarii
Prezydenta RP Jacka Micha∏owskiego, 14 lipca 2011 r.

szeniu udzia∏u Polaków w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnych s∏u˝y m.in. prezydencki
projekt ustawy samorzàdowej z∏o˝ony
w Sejmie w sierpniu 2013 r. Inicjatywa
– wysuni´ta przez Bronis∏awa Komorowskiego – zach´ca mieszkaƒców do
wspó∏decydowania o ich mieÊcie i gminie. Gwarantuje m.in. prawo mieszkaƒców do obywatelskiej inicjatywy uchwa∏odawczej oraz przewiduje u∏atwienia
w przeprowadzaniu referendów lokalnych, dotyczàcych spraw merytorycznych. Z drugiej strony projekt wzmacnia
konstytucyjnie gwarantowanà niezale˝noÊç samorzàdu poprzez zasad´,
w której rady jednostek samorzàdu terytorialnego decydujà o zakresie i spo-

sobach realizacji zadaƒ w ramach swoich wspólnot, a tak˝e zwi´ksza stabilnoÊç w∏adz samorzàdowych, wprowadzajàc zasad´, zgodnie z którà do
odwo∏ania w∏adz wykonawczych i rad
konieczne b´dzie co najmniej tylu g∏osujàcych, ilu bra∏o udzia∏ w ich wyborze.

Debaty prezydenckie
Bronis∏aw Komorowski na poczàtku
kadencji stworzy∏ platform´ szerokiego
dialogu z przedstawicielami ró˝nych Êrodowisk oraz grup spo∏ecznych i politycznych w postaci Forum Debaty Publicznej. Na Forum podejmowano tematyk´
zwiàzanà z politykà rodzinnà, konkuren-
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Debata z cyklu „Idee Nowego Wieku” z udzia∏em Zast´pcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP
S∏awomira Rybickiego, 1 paêdziernika 2012 r.

cyjnà gospodarkà, wyzwaniami demograficznymi, dziedzictwem kulturowym
Polski, bezpieczeƒstwem, systemem
stanowienia prawa, jakoÊcià funkcjonowania paƒstwa czy patriotyzmem.
W trakcie spotkaƒ przedstawiciele administracji publicznej, sàdów i trybuna∏ów,
organizacji pozarzàdowych, samorzàdów, zwiàzków zawodowych, Êwiata nauki, przedsi´biorcy oraz eksperci z wielu
dziedzin wskazywali g∏ówne wyzwania
i dyskutowali nad rozwiàzaniami.
Istotnà przestrzenià do wymiany
myÊli i doÊwiadczeƒ sà debaty z cyklu
„Idee Nowego Wieku”. Uczestniczà
w nich przedstawiciele organizacji po-

zarzàdowych, think tanków, biznesu,
kultury, nauki, polityki, administracji
i mediów, którzy weszli w doros∏e ˝ycie
po 1989 r. Celem spotkaƒ jest rozwój
dialogu ideowego pomi´dzy Êrodowiskami zró˝nicowanymi kulturowo
i Êwiatopoglàdowo. GoÊçmi specjalnymi dyskusji byli m.in.: prof. Zbigniew Brzeziƒski, prof. Philip Zimbardo, Henry Kissinger czy George Soros.
Z inicjatywy Bronis∏awa Komorowskiego w 2012 r., w okresie szczególnego niepokoju o stabilnoÊç strefy euro
oraz Unii Europejskiej, Pa∏ac Prezydencki sta∏ si´ g∏ównym miejscem polskiego dialogu nt. przysz∏oÊci Unii i Eu-
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ropy. W ramach cyklu debat „Przysz∏oÊç Europy. Polska perspektywa”,
Prezydent RP zach´ca∏ m.in. do dyskusji nad gospodarczymi i geopolitycznymi
konsekwencjami przyj´cia przez Polsk´
wspólnej waluty oraz wypracowania
polskiego spojrzenia na Europ´ jutra.

Laboratorium Idei –
Prezydencki Program
Ekspercki
Kancelaria Prezydenta RP jest instytucjà nowoczesnà, miejscem otwartym
na dialog i wspó∏prac´, które gromadzi
ludzi o du˝ym potencjale intelektualnym i ideowym, myÊlàcych o przysz∏oÊci i umiejàcych znaleêç przestrzeƒ do
wspó∏dzia∏ania z przedstawicielami ró˝nych Êrodowisk. Dlatego w 2012 r.
w KPRP zainaugurowano I edycj´ Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego, stanowiàcego interdyscyplinarnà platform´ wymiany
doÊwiadczeƒ, otwartà na dialog i prze∏amywanie schematów w celu wypracowywania innowacyjnych rozwiàzaƒ.
PPE odpowiada na potrzeb´ refleksji
nad d∏ugofalowymi procesami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi,
które wp∏ywaç b´dà na polskie spo∏eczeƒstwo w wieloletniej perspektywie.
II edycja Programu, ruszy∏a w 2013 r.,
zosta∏a skierowana do m∏odych doktorów, doktorantów oraz specjalistów –
ekspertów zainteresowanych wybranymi
obszarami krajowej i zagranicznej polityki paƒstwa.
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Wspó∏praca z organizacjami
pozarzàdowymi
Od poczàtku prezydentury Bronis∏aw
Komorowski wspiera inicjatywy s∏u˝àce uwolnieniu obywatelskiej energii
Polaków. Na szerokà skal´ podjà∏ wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi.
Znaczàcym wsparciem w prowadzeniu codziennej dzia∏alnoÊci NGO-sów
jest podpisana przez Prezydenta Komorowskiego w kwietniu 2014 r. ustawa
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Zastàpi ona prawo obowiàzujàce od 1933 r. Dzi´ki nowej ustawie
od lipca 2014 r. to obywatele, a nie
s∏u˝by publiczne b´dà decydowali, czy
cel, na który zbierane b´dà datki, jest
wart poparcia.
Nowe prawo to wyraz zmiany podejÊcia paƒstwa do dobroczynnoÊci –
przyk∏ad nowoczesnych regulacji, które wychodzà naprzeciw potrzebom
obywateli. Ustawa ma zapewniç darczyƒcom powszechny, bie˝àcy i ∏atwy
wglàd w zbiórki publiczne, prowadzone na terenie kraju, co jest istotnym,
dodatkowym mechanizmem popularyzujàcym dobroczynnoÊç i wspierajàcym kontrol´ prawid∏owoÊci prowadzenia zbiórek.
W opracowanie projektu ustawy zaanga˝owany by∏ prezydencki Zespó∏ ds.
Rozwiàzaƒ Finansowych i Prawnych
w zakresie Dzia∏alnoÊci Spo∏ecznej
i Obywatelskiej, którego zadaniem jest
tworzenie przyjaznego klimatu do dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych i inicja-
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Para Prezydencka przygotowa∏a Szlachetnà Paczk´, 26 listopada 2013 r.

tyw obywatelskich. Zespó∏ przygotowa∏
propozycj´ zmian, umo˝liwiajàcych rozliczanie Êrodków publicznych poprzez
prezentacj´ faktycznych rezultatów dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych. Dzi´ki
pracom Zespo∏u w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014–2020 wprowadzono
m.in. mo˝liwoÊç finansowania aktywnoÊci obywateli skupionych w grupach
nieformalnych, zwi´kszono udzia∏ organizacji pozarzàdowych w zarzàdzaniu,
cz´Êciowo zdecentralizowano proces
udzielania dotacji.

Para Prezydencka w∏àcza si´ tak˝e
w dzia∏alnoÊç organizacji charytatywnych. Tradycyjnie Bronis∏aw i Anna
Komorowscy wspierajà Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy, a tak˝e biorà udzia∏ w akcji „Szlachetna Paczka”,
organizowanej przez Stowarzyszenie
Wiosna. Zach´cajà te˝ wszystkich Polaków do udzia∏u w akcji „Idà Êwi´ta”
– na rzecz dzieci przebywajàcych
w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zast´pczych.

