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Sprawnie funkcjonujące struktury państwa,
umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
stabilna i odpowiedzialna współpraca z rządem, dialog z opozycją –
sprawując urząd głowy państwa, Prezydent Bronisław Komorowski
przywraca normalność w kluczowych dziedzinach
OPANOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ I ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA
PAŃSTWA PO 10 KWIETNIA 2010 R.
Po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski, jako Marszałek Sejmu, na mocy
Konstytucji
wykonujący
obowiązki
Prezydenta
RP,
wziął
odpowiedzialność
za przeprowadzenie Polski przez najpoważniejszą od wielu lat sytuację kryzysową w państwie.
Zapewnił stabilizację i sprawne funkcjonowanie struktur administracji. Bronisław
Komorowski:
powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapraszając do jej prac liderów
opozycji.
podjął decyzję o podpisaniu 115 ustaw
podjął ważną inicjatywę zmian w prawie - ustawa o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
dokonał nominacji na szereg stanowisk w armii i innych instytucjach, m.in.:
o Szefa Sztabu Generalnego
o dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
o Prezesa NBP
o członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
o Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
o Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
wręczył nominacje 230 sędziom i 99 profesorom
podpisał listy uwierzytelniające dla ponad dwudziestu ambasadorów
wręczył 33 awanse generalskie i mianował na pierwszy stopień oficerski blisko
tysiąc żołnierzy oraz funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony
Rządu
nadał wiele orderów i odznaczeń, w tym m.in. Ordery Orła Białego i Ordery
Odrodzenia Polski
przyznał obywatelstwo polskie kilkuset osobom

UMACNIANIE POZYCJI POLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
Od momentu przejęcia obowiązków głowy państwa, Bronisław Komorowski konsekwentnie
wzmacnia międzynarodową pozycję Polski i zabiega o coraz lepszy wizerunek naszej
Ojczyzny – jako aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika stosunków międzynarodowych.
Priorytetem Prezydenta jest ofensywa dyplomatyczna związana ze zbliżającym się
szczytem NATO i modyfikacja strategii zaangażowania w Afganistanie. W pierwszych
miesiącach swego działania Prezydent skoncentrował się na rozwoju stosunków z sąsiadami,
sprawach bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej. Służyć temu miały wizyty zagraniczne
i liczne spotkania z szefami państw i rządów oraz najwyższymi przedstawicielami Unii
Europejskiej
i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Pierwszoplanowym polem działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego
na scenie międzynarodowej była Europa i Unia Europejska. Prezydent
opowiadał się za wizją Unii spójnej, solidarnej i wywierającej wpływ na bieg spraw
światowych. Taka wizja Europy była przedmiotem jego rozmów m.in. w Brukseli,
Paryżu, Berlinie, Rydze, Rzymie, Bukareszcie i w toku spotkań z szefami innych
państw kontynentu. Prezydent opowiadał się za wzmocnieniem Trójkąta
Weimarskiego, jako ważnego instrumentu europejskiej polityki naszego kraju
oraz formuły koordynacji stanowisk trzech ważnych państw członkowskich UE
w sprawach dotyczących jej kształtu i roli międzynarodowej. Na początku 2011 roku –
z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego – odbędzie się w Polsce szczyt
Trójkąta.
Ważnym wymiarem aktywności międzynarodowej Prezydenta było kreowanie
dobrego sąsiedztwa Polski i umacnianie środkowoeuropejskiej wspólnoty
interesów. Służyły temu bezpośrednie kontakty z przywódcami państw sąsiadujących
z Polską oraz udział w spotkaniach ugrupowań subregionalnych – Grupy
Wyszehradzkiej i Rady Państw Bałtyckich. Sprzyjało to zarazem wzmocnieniu pozycji
Polski w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent
zabiegał, by na najbliższym szczycie NATO w Lizbonie państwa naszego regionu
prezentowały jednolite stanowisko wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu.
Prezydent prowadził działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa
międzynarodowego naszego kraju. Głównym polem działania w pierwszych trzech
miesiącach prezydentury było przygotowywanie polskiego stanowiska na szczyt
NATO w Lizbonie (konsultowanego zarówno z rządem, jak i opozycją) oraz zabiegi
o przyjęcie przez Sojusz w nowej koncepcji strategicznej materialnych gwarancji
uwiarygodniających zasadę wspólnej obrony zapisaną w art. 5 Traktatu
Waszyngtońskiego (zwłaszcza plany ewentualnościowe). W efekcie tych zabiegów,
podejmowanych wspólnie z rządem, nowa strategia Sojuszu będzie w daleko idącym
stopniu uwzględniać polskie postulaty. Prezydent wywarł także wpływ na modyfikację
strategii naszego zaangażowania w operacje afgańską.
Od pierwszych tygodni swego urzędowania Prezydent Komorowski wsparł
przemiany zachodzące w naszej polityce wschodniej, zwłaszcza w stosunkach
polsko-rosyjskich, dążąc do zintensyfikowania – jakże trudnego – procesu pojednania.
Służyły temu zabiegi Prezydenta związane z wyjaśnieniem okoliczności tragedii
smoleńskiej, ostatecznym rozwiązaniem bolesnych problemów historycznych,
wymianą gospodarczą i kontaktami międzyludzkim między Polską a Rosją. Prezydent
spotkał się dwukrotnie z Prezydentem Rosji. 6 grudnia D. Miedwiediew przybędzie
do Warszawy z wizytą oficjalną. Jednocześnie Prezydent Bronisław Komorowski jest

bardzo aktywny na – mającym dla niego strategiczne znaczenie – kierunku
ukraińskim. Poprzez swoje kontakty bezpośrednie (dwukrotna wizyta na Ukrainie)
Bronisław Komorowski dążył nie tylko do utrzymania bliskich stosunków
dwustronnych z tym krajem, ale też starał się podtrzymać europejską orientację
Kijowa.
STABILNA I ODPOWIEDZIALNA WSPÓŁPRACA Z RZĄDEM. DIALOG Z OPOZYCJĄ.
ROZWÓJ DEBATY PUBLICZNEJ
Konstruktywna współpraca z rządem we wszystkich ważnych dla Polski kwestiach stała się
jednym ze znaków rozpoznawczych prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jednocześnie
Prezydent regularnie podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia dialogu z opozycją
oraz angażuje się we wspieranie rozwoju debaty publicznej. Bronisław Komorowski:
reaktywował Radę Bezpieczeństwa Narodowego – przekształcając ją w forum
konsultacji i wymiany opinii zarówno z rządem, jak i z liderami największych partii
opozycyjnych
dał rządowi narzędzia do szybkiego rozwiązania problemu tzw. „dopalaczy”,
podpisując nowelizację ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
podjął inicjatywy zmierzające do ograniczenia poziomu agresji w polityce –
spotykając się z liderami partii i ugrupowań parlamentarnych oraz przedstawicielami
mediów i organizacji pozarządowych. W tym celu wystosował również specjalny list
do przedstawicieli polskiej klasy politycznej
we współpracy z rządem zrealizował obietnicę wprowadzenia 51% ulg na przejazdy
dla studentów
wspiera rozwój debaty publicznej w kluczowych dla Polski kwestiach – m.in.
za pośrednictwem regularnie organizowanych spotkań w ramach Forum Debaty
Publicznej oraz podczas bezpośrednich rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami
w trakcie kilkudziesięciu wizyt krajowych
działa na rzecz wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach
do samorządów. Propozycja ta została poddana pod obrady Forum Debaty
Publicznej. Obecnie trwają prace nad inicjatywą ustawodawczą w tej kwestii
wsparł kampanię profrekwencyjną poprzedzającą wybory samorządowe.

