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Temat: Władza wykonawcza  w Polsce – Prezydent. 

Po dzisiejszej pracy własnej chciałabym , aby każdy z Was potrafił: 
− omówić zasady przeprowadzania wyborów prezydenckich; 
− określić, jaką rolę w państwie odgrywa prezydent; 
− przedstawić podstawowe kompetencje prezydenta; 
− przedstawić  najważniejsze informacje dotyczące prezydentów III RP wybranych w wyborach powszechnych; 
− wyszuka ć informacje o działaniach urzędującego prezydenta; 
 
Wszelkie informacje na ten temat znajdziemy w Konstytucji oraz na oficjalnej stronie Prezydenta RP www.prezydent.pl 
 
Dodatkowo Zadanie :Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (fragment) 
Artykuł 127 
[...] 2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 
3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 
35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100000 obywateli mających 
prawo wybierania do Sejmu. 
4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza 
się ponowne głosowanie. 
5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu 
otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na 
kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się 
kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim 
przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni. 
6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej 
głosów. 
Pytania 
A. Odpowiedz, jak długo trwa kadencja prezydenta. Określ, ile razy można kandydować na ten urząd. Następnie 
wyjaśnij, dlaczego – Twoim zdaniem – liczba kadencji prezydenta została ograniczona.. 

B. Wymień warunki, które musi spełnić kandydat na stanowisko prezydenta. 

C. Opisz przebieg procedury wyborczej w sytuacji, w której w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie zdobył 
ponad połowy głosów. 

Notatka z lekcji 

Władzę wykonawczą w Polsce sprawują rząd oraz prezydent. Prezydent wybierany jest przez obywateli w wyborach 
powszechnych, a jego kadencja trwa pięć lat. Głowa państwa pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych oraz reprezentuje Polskę 
na arenie międzynarodowej. Prezydenta nazywa się także „strażnikiem konstytucji”, może on bowiem kierować ustawy 
uchwalone przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Ten organ władzy sądowniczej decyduje o odrzuceniu danego aktu 
prawnego, jeśli stwierdzi jego niezgodność z ustawą zasadniczą. 
 

http://www.prezydent.pl/

