DZIAŁANIA MARSZAŁKA SEJMU RP
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
WYKONUJĄCEGO OBOWIĄZKI PREZYDENTA RP
10 kwietnia 2010– 8 lipca 2010

Konstytucja RP stanowi, że po wygaśnięciu mandatu prezydenckiego przed upływem kadencji,
spowodowanego śmiercią Prezydenta, obowiązki Głowy Państwa przejmuje czasowo Marszałek
Sejmu. Tak się stało 10 kwietnia 2010 r. w związku z katastrofą lotniczą w Smoleńsku, w której
zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz ze wszystkimi osobami znajdującymi się na pokładzie
samolotu. Do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej jego obowiązki niezwłocznie
objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Rozpoczął od wydania rozporządzeń
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej, która obowiązywała
do 18 kwietnia ubiegłego roku.
Bronisław Komorowski uczestniczył w dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2010 roku w uroczystościach
żałobnych na placu Piłsudskiego w Warszawie, w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki na Wawelu oraz w uroczystościach pogrzebowych ostatniego
Prezydenta na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Marszałek Sejmu podjął decyzje personalne dotyczące funkcjonowania Kancelarii Prezydenta i Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, a także w odniesieniu do osób, które reprezentowały Prezydenta RP w
instytucjach państwowych. Do najważniejszych wówczas decyzji Bronisława Komorowskiego
należały postanowienia o mianowaniu nowych dowódców wojskowych. Zostały obsadzone
stanowiska: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy
Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dowódcy Marynarki Wojennej. Polska
wywiązywała się bez uszczerbku ze swoich zobowiązań sojuszniczych dzięki podpisaniu postanowień
o przedłużeniu okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie oraz w składzie
misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy.
Wykonując obowiązki Prezydenta RP, Bronisław Komorowski kontynuował działania podjęte
przez swojego poprzednika. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego podpisał
akty powołania na ważne stanowiska w Prokuraturze Generalnej – pierwszego zastępcy i zastępców
Prokuratora Generalnego. Nie miał zastrzeżeń wobec kandydatów na objęcie stanowisk ambasadorów
Belgii, Irlandii, Pakistanu, Chin, Rosji i Arabii Saudyjskiej w Polsce oraz podpisał ponad 20 listów

uwierzytelniających i odwołujących dla polskich ambasadorów obejmujących i przekazujących
placówki w różnych rejonach świata.
Działalność wypełniającego obowiązki Prezydenta w tamtym okresie ukierunkowały przede
wszystkim sprawy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Bronisław Komorowski powołał
nowy skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą czterokrotnie zwołał, aby: rozpatrzeć m.in.
informacje zanotowane na rejestratorach pokładowych samolotu Tu-154, który uległ katastrofie pod
Smoleńskiem, omówić sytuację powodziową w kraju i poddać analizie wstępne projekty ustaw
„przeciwpowodziowych” oraz przedyskutować nowe podejście do polskiej strategii wobec
Afganistanu. Z kolei 1 czerwca 2010 r. zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, aby przeanalizować
sytuację powodziową w kraju, ocenić działania poszczególnych resortów oraz omówić rządowe
projekty ustaw, które mają na przyszłość skuteczniej przygotować państwo na ewentualność powodzi.
Bronisław Komorowski odwiedził różne regiony kraju dotknięte powodzią, podziękował osobom
szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy poszkodowanym.
Nie została przerwana działalność legislacyjna Prezydenta RP. Wypełniając obowiązki w tym
zakresie, Bronisław Komorowski podjął decyzje o podpisaniu 64 ustaw, ratyfikowaniu trzech umów
międzynarodowych, jednego protokołu, trzech konwencji oraz dwóch memorandów, a także
postanowił o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP kilkunastu ważnych międzynarodowych aktów
prawnych. Istotne znaczenie miało przedstawienie dwóch inicjatyw ustawodawczych – dotyczyły
one prawa zamówień publicznych oraz szczególnych zasad realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych.
Ważnym krokiem z punktu widzenia stabilności i przewidywalności działania państwa
w różnych dziedzinach życia publicznego było: mianowanie nowego Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, a także – po uznaniu wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji – powołanie w skład nowej Rady dwóch przedstawicieli Prezydenta RP. Powołani zostali:
Prezes i Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nominacje otrzymało 69 sędziów,
Bronisław Komorowski wręczył 87 podpisanych jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
nominacji sędziowskich oraz przyjął ślubowanie od nowo wybranej przez Sejm sędzi Trybunału
Konstytucyjnego. Wręczył akty nominacyjne 48 profesorom, którym tytuły zostały nadane jeszcze
przez poprzedniego Prezydenta RP.
Wypełniając prerogatywy Głowy Państwa, Bronisław Komorowski podjął decyzje o awansach dla
żołnierzy Wojska Polskiego, mianował kilkaset osób na pierwszy stopień oficerski, przyznał wielu
zasłużonym Polakom ordery i odznaczenia państwowe oraz podpisał postanowienia dotyczące nadania
obywatelstwa polskiego 31 osobom.

Marszałek Sejmu aktywnie prowadził również politykę zagraniczną, m.in. złożył wizytę w Moskwie
na zaproszenie Prezydenta Rosji, uczestnicząc 8 maja 2010 roku w uroczystościach 65. rocznicy
zakończenia II wojny światowej. Z kolei 22 czerwca podczas wizyty na polsko-białoruskim przejściu
granicznym w Kuźnicy podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską i Białorusią o zasadach
małego ruchu granicznego.

