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Wiemy, jakiego państwa chcemy. Chcemy Polski 
praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, 

demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej. 

Budowa i umacnianie Rzeczypospolitej jest naszym 
wspólnym obowiązkiem.
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Szanowni Państwo!
Pięć lat temu moi Rodacy powierzyli mi urząd Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Od początku jego sprawowania moim celem  
była naprawa Rzeczypospolitej i aktywna służba na rzecz dobra 

wspólnego. Uważam bowiem, iż u podstaw odpowiedzialności za Polskę 
leży przekonanie, że historia nie zaczyna się, ani nie kończy tu i teraz,  

lecz jest ciągiem pokoleń, losów oraz zobowiązań. Cieszę się,  
że mam udział w tworzeniu tej właśnie spoglądającej w przyszłość historii. 
Jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. Wszystkie moje działania 

oraz efekty współpracy z Radą Ministrów były i są nakierowane  
na tworzenie jak najlepszej teraźniejszości i przyszłości dla Polaków.  

W niniejszej publikacji przedstawiam Państwu sprawozdanie  
z tych dokonań.
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Rodzina powinna znajdować się w centrum uwagi polskiego pań-
stwa, bo od jej kondycji zależy stan społeczeństwa, gospodarki i po-
myślny byt Rzeczypospolitej. Dlatego chcę, by na politykę rodzinną nie 
składały się jedynie programy skierowane bezpośrednio do rodzin, lecz 
by wyznaczała ona kierunek dla wszystkich innych działań, tak by ich 
skutkiem niezmiennie był wyższy poziom i lepsza jakość życia polskich 
rodzin. We współpracy z rządem wprowadziliśmy program „500+”, 
który doprowadził do głębokiej zmiany sytuacji społecznej i pozwolił  
na radykalne obniżenie ubóstwa wśród dzieci. Jest to największy pro-
gram wsparcia rządowego dla rodzin po 1989 roku. Szybko postano-
wiliśmy więc objąć nim wszystkie dzieci, bez stosowania kryterium 
dochodowego. Przygotowałem też rozwiązania prawne, dzięki którym 
świadczenie 500+ nie wpływa na wysokość alimentów i jest wyłączo-
ne z egzekucji komorniczej. Dodatkowym wsparciem dla rodzin wie-
lodzietnych było zapewnienie świadczeń osobom, które ze względu  
na opiekę nad rodziną zrezygnowały z pracy zarobkowej i nie kwalifi-
kują się do otrzymania najniższej emerytury – program „Mama 4+” .

wsparcie rOdzin

polityka spoŁeczna

Najważniejszym zadaniem rządzących powinno być podniesienie  
jakości życia Polaków.
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Spełnienie obietnicy wyborczej przywrócenia wieku emerytalnego 
było jednym z moich priorytetów. Podczas spotkań i rozmów upewni-
łem się, że nie ma społecznej akceptacji dla podwyższenia wieku eme-
rytalnego, dlatego już w pierwszym roku kadencji złożyłem projekt 
odpowiedniej ustawy. Projekt został szybko zaakceptowany przez rząd, 
przyjęty przez parlament i jest realizowany. 

Dodatkowym wsparciem dla seniorów jest także program „Emerytu-
ra+”, zapewniający jednorazowe dodatkowe świadczenie dla emerytów 
i rencistów w 2019 roku. Uznałem, że program powinien być kontynu-
owany i od 2020 roku 13. emerytura będzie wypłacana co roku. 

Systematycznie zwiększane są nakłady na program „Leki 75+”, za-
pewniający seniorom bezpłatny dostęp do leków. Na liście leków znaj-
duje się obecnie 2047 pozycji. Z programu skorzystało już 2,4 mln osób, 
którym łącznie zostało wydanych 67 mln opakowań bezpłatnych leków.

wsparcie seniOrów

polityka spoŁeczna

Ludziom starszym należą się nie tylko godziwe emerytury, lecz także 
dbałość o to, by mogli cieszyć się życiem.
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polityka spoŁeczna

Wsparcie rodzin to także zabezpieczenie interesów dzieci. W czasie 
mojej kadencji przygotowałem wiele inicjatyw ustawodawczych mają-
cych na celu zwiększenie ochrony prawnej dzieci. Przede wszystkim 
podwyższone zostały kary dla sprawców przestępstw, których ofiarami 
są dzieci, a sądy mają obowiązek sprawdzenia, czy w wyniku przestęp-
stwa nie ucierpiało dziecko. Przygotowałem również ustawę zwiększa-
jącą ochronę małoletnich, szczególnie dzieci poniżej 15. roku życia oraz 
osób nieporadnych ze względu na swój stan fizyczny lub psychiczny. 
Dodatkowo dzięki przygotowanym przeze mnie rozwiązaniom obywa-
tele mają obowiązek prawny zawiadomienia organów ścigania o moż-
liwym przestępstwie, gdy ofiarami są dzieci. Zwiększa to ich ochronę 
przed m.in. przestępstwami na tle seksualnym. 

Uważam, że szczególną troską należy otoczyć dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej. Dlatego wprowadziliśmy rozwiązanie zakazujące umieszcza-
nia placówek opiekuńczo-wychowawczych w jednym budynku z m.in. 

inicjatywy na rzecz dzieci

Mamy obowiązek moralny i prawny chronić wszystkie dzieci i powinni-
śmy dołożyć wszelkich starań, by utrzymywać w mocy ich prawa.
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polityka spoŁeczna

izbami wytrzeźwień. Uniemożliwiliśmy również umieszczanie dziecka 
w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa. 

Dodatkowym wsparciem dla rodziców w opiece nad dziećmi było 
zwolnienie ich z opłat za pobyt w szpitalu przy łóżku dziecka. 

Z dumą mogę dziś powiedzieć, że władze Rzeczypospolitej Polskiej 
realizują obecnie ambitny program na rzecz poprawy życia dzieci  
w rodzinach. 

Bardzo ważne jest dla mnie także wspieranie fundacji i inicjatyw 
charytatywnych, zwłaszcza tych działających na rzecz dzieci. Co roku 
organizujemy akcję „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, pod-
czas której dzieci uczą się od odpowiednich służb jak reagować w sytu-
acjach zagrożenia. 

Jestem dumny z tego, że tak wielu młodych rodaków angażuje się 
społecznie, na rzecz dobra wspólnego.
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Dobre warunki do rozwoju naszego społeczeństwa to dobre warunki  
do rozwoju dla dzieci i rodzin, ale przede wszystkim to świat oparty  

na wartościach. My te wartości mamy, my te wartości niesiemy.
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polityka spoŁeczna

Jednym z najistotniejszych państwowych i społecznych zadań jest 
zapewnienie komfortu życia Polakom. Podniesiona została płaca mini-
malna i planowane są jej dalsze podwyżki, podatek PIT został obniżony  
z 18% na 17%, a osoby przed 26. rokiem życia zostały z niego całkowicie 
zwolnione. 

Wprowadziłem również rozwiązania polegające na wsparciu kredy-
tobiorców hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 
poprzez rzeczywiste odblokowanie funduszu wsparcia kredytobiorców. 
Ponadto wspierając konsumentów doprowadziłem do uchylenia prze-
pisu umożliwiającego bankom dochodzenie odsetek od zaległych odse-
tek bez powództwa sądowego. 

Każdemu z nas może zdarzyć się przelanie pieniędzy na zły numer 
konta. Do tej pory odzyskanie ich było praktycznie niemożliwe, dzięki 
mojej inicjatywie takie zagrożenie już nie istnieje. 

Bardzo ważne jest dla mnie wsparcie pracowników, dlatego wniosłem  
o zmianę przepisów Kodeksu pracy tak, by łatwiejsza była realizacja 
praw pracowniczych, w tym uzyskania świadectwa pracy i dochodzenia 
odszkodowania w przypadku mobbingu.

OchrOna sOcjalna

Bezpieczeństwo finansowe jest jednym z najważniejszych elementów 
budowania silnego państwa i nowoczesnego społeczeństwa.
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W prowadzeniu polityki społecznej najważniejsza jest rozmowa  
z ludźmi i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Bardzo istotne są dla mnie 
przede wszystkim działania na poziomie lokalnym, dlatego zainicjowa-
łem stworzenie centrów usług społecznych (CUS), których celem jest 
skoordynowanie w jednej instytucji różnych usług społecznych i dzięki 
temu zapewnienie ich szerszej dostępności na poziomie lokalnym.

Na bazie doświadczeń Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej dzia-
łającego w strukturach Kancelarii przygotowana została nowelizacja 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Tym 
samym zapewniony został dostęp do nieodpłatnego poradnictwa 
wszystkim, którzy nie mogą pokryć kosztów odpłatnej pomocy adwo-
kata czy radcy prawnego. System nieodpłatnego poradnictwa prawne-
go jest obecnie dostępny na terenie całego kraju. 

Wprowadzony został zakaz nieuzasadnionego blokowania nume-
rów alarmowych, zapewniając tym samym skuteczny i łatwy dostęp  
do tych numerów. Według danych z 2016 roku aż 46% wszystkich po-

polityka spoŁeczna
działalnOśĆ pOmOcOwa

Podstawą dla moich działań są rozmowy z ludźmi, które stanowią  
dla mnie źródło wiedzy, motywacji i inspiracji.
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łączeń z numerami alarmowymi stanowiły zgłoszenia fałszywe, zło-
śliwe lub niezasadne, dlatego bardzo istotne było podjęcie działań 
ograniczających to zjawisko. 

By wesprzeć najbardziej potrzebujących, wprowadzono nowy typ 
placówki – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuń-
czymi.

W działaniach społecznych istotne jest dla mnie także promowanie 
postaw i działań obywatelskich. W tym celu ustanowiłem Nagrodę 
„Dla Dobra Wspólnego”, która przez ostatnie cztery lata połączyła 
dziesiątki organizacji, fundacji, stowarzyszeń i społeczników, wspie-
rając budowę społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz dobra 
wspólnego.

Wraz z żoną angażujemy się w liczne akcje charytatywne, takie jak 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy i „Tornister pełen uśmiechów”.
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Działalność obywatelska dla dobra wspólnego jest niezwykle ważnym 
elementem każdego nowoczesnego, demokratycznego państwa.
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polityka spoŁeczna
wsparcie Osób z niepełnOsprawnOściami

Uważam, że nowoczesne państwo powinno w jak największym stopniu 
wspierać osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza te, które wymagają 
stałej opieki. Bardzo istotne było dla mnie zwiększenie dla nich wsparcia 
finansowego. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji objęte zostały 
programem „500+” oraz otrzymały dodatkowe świadczenia z Funduszu 
Solidarnościowego. Program „13. emerytura” rozszerzony został na ren-
cistów, dzięki czemu blisko 1 mln osób otrzymało dodatkowe wsparcie. 
Zgodnie z obietnicą wyborczą powołałem także prezydenckiego pełno-
mocnika ds. osób niepełnosprawnych, by pomagał takim osobom oraz 
ich opiekunom.

Wspólnie z rządem wprowadziliśmy program „Dostępność+”, przed-
sięwzięcie zakładające pełną dostępność obiektów i usług publicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to pierwszy tego typu program   
w historii III RP.

To właśnie z inicjatywy Polski i Wielkiej Brytanii w 2019 roku Rada 
Bezpieczeństwa ONZ przyjęła pierwszą w historii rezolucję dotyczącą 
osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych. 

Wspólnie z żoną aktywnie wspieramy organizacje pomagające osobom 
z niepełnosprawnościami, m.in. konkurs „Lider Dostępności”, promują-
cy rozwiązania urbanistyczne umożliwiające przystosowanie infrastruk-
tury do ich potrzeb.

11

Nowoczesne państwo to takie, które dostrzega potrzeby każdego człowie-
ka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia.
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Jednym z fundamentów funkcjonowania państwa jest równość 
wobec prawa. Podjąłem decyzję o reformie sądownictwa, jednak za-
proponowana ustawa nie była odpowiednia, dlatego zawetowałem ją  
i opracowałem nową ustawę o Sądzie Najwyższym uwzględniającą 
opinie obywateli. Ponadto powołałem Izbę Dyscyplinarną  w Sądzie 
Najwyższym, która orzeka w sprawach sędziów naruszających prawo, 
przepis ten dotyczy także prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, 
notariuszy i komorników. Wprowadziłem też instytucję skargi nadzwy-
czajnej pozwalającą na zaskarżanie prawomocnych orzeczeń będących 
skutkiem błędów sądowych lub niezgodnych z wartościami i z zasada-
mi wyrażonymi  w Konstytucji RP. Oba te rozwiązania mają na celu 
zwiększenie praworządności i sprawiedliwości społecznej.

polityka spoŁeczna
sądOwnictwO
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Robimy wszystko, by naszym fundamentem była równość wobec prawa, 
a filarami były rodzina i praca.
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Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to najważniejszy obowią-
zek Prezydenta jako zwierzchnika Sił Zbrojnych. Wojsko zawsze po-
winno być silne i sprawne, także w czasach stabilności i pokoju. To gwa-
rancja rozwoju i bezpieczeństwa państwa. 

Dlatego niezwykle istotne było dla mnie zwiększenie budżetu 
obronnego do 2,5% PKB, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych o aż 
30 tys., powołanie w 2017 r. Wojsk Obrony Terytorialnej czy najwięk-
sze od lat podniesienie uposażeń żołnierzy, by za swoją pełną ryzyka 
służbę mogli być godnie wynagradzani. Uważam także, że nasi żołnie-
rze muszą mieć pewność, że korzystają z najnowocześniejszego sprzę-
tu i uzbrojenia. Stąd kontrakty na zakup samolotów piątej generacji 
F-35, systemu obrony powietrznej PATRIOT, artylerii HIMARS oraz 
produktów polskiego przemysłu obronnego, jak armatohaubice Krab 
i moździerze Rak. Chcę także, by żołnierze byli skutecznie dowodze-
ni. Dlatego zreformowaliśmy system kierowania i dowodzenia Siłami 

bezpieczeństwO militarne

Bezpieczeństwo
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Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede 
wszystkim chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecz-

nie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie.
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Zbrojnymi, co zapewniło nam również lepsze współdziałanie ze struk-
turami NATO.

Kluczowa jest dla mnie współpraca sojusznicza. Dziś polscy żoł-
nierze szkolą się z sojusznikami na poligonach w całej Polsce, ale też 
współpracują w ramach misji NATO, Unii Europejskiej czy Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. W ostatnich latach dołączyliśmy tak-
że do formatu Stałej Współpracy Strukturalnej, PESCO, mającego 
wzmacniać europejską obronność.

Zatwierdziłem też nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego 
RP, która obok kwestii militarnych czy polityki zagranicznej obejmu-
je chociażby sprawy przygotowania obywateli, cyberbezpieczeństwa, 
bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego. Jest 
ona odpowiedzią na współczesne zagrożenia, ale także przygotowuje 
nas do wyzwań, wobec których możemy stanąć w przyszłości.

Bezpieczeństwo
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Jako Prezydent RP wraz z Rządem angażujemy się w działania 
zwiększające zewnętrzne gwarancje naszego bezpieczeństwa.
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Priorytetem w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego była dla mnie 
modernizacja służb mundurowych. Już w 2016 r. przygotowaliśmy wart 
prawie 10 mld zł program, dzięki któremu mogliśmy rozpocząć inwe-
stycje wspierające funkcjonariuszy, zapewniając im nowoczesną infra-
strukturę i sprzęt. Dzięki programowi przywróciliśmy także wiele zlikwi-
dowanych w ostatnich latach, szczególnie w małych miejscowościach, 
posterunków Policji. Istotne było dla mnie także podniesienie uposażeń 
oraz umożliwienie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby 
Więziennej zrzeszania się w różnych związkach zawodowych. Obok pro-
fesjonalnych formacji, szczególną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa 
obywatelom pełnią też druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzię-
ki moim zabiegom w 2020 roku przeznaczyliśmy na wsparcie ich funk-
cjonowania rekordowe środki finansowe, które są obecnie przekazywane 
na zakup ponad 500 wozów ratowniczo-gaśniczych. Jest dla mnie ważne, 
że osobiście mogłem wręczyć promesy na zakup wozów i podziękować za 
zaangażowanie oraz wspieranie lokalnych społeczności.

bezpieczeństwO wewnętrzne

Chcę prosić, byście byli takimi bohaterami, jak do tej pory. Byście służyli 
ludziom, byście służyli Polsce, byście organizowali życie społeczne i kultu-

ralne tam, gdzie służycie swoim rodakom, swoim współmieszkańcom.

Bezpieczeństwo

15



PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

cyberbezpieczeństwO

Bezpieczeństwo

Rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo cyberprze-
strzeni jest dziś kluczowy dla funkcjonowania praktycznie wszystkich 
dziedzin życia. Dlatego sprawy cyberbezpieczeństwa są jednym z prio-
rytetów zatwierdzonej przeze mnie nowej Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP. Współpracowałem także z Ministerstwem Cyfryza-
cji w pracach nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 
która stworzyła kompletny i spójny system zarządzania bezpieczeń-
stwem w sieci na poziomie kraju. Ustawa zobowiązuje m.in. podmio-
ty z kluczowych dla bezpieczeństwa sektorów, takich jak energetyka, 
transport czy sektor bankowy, do zapewnienia odpowiedniego pozio-
mu bezpieczeństwa oraz raportowania istotnych incydentów. Do tej 
pory jedynie sektor telekomunikacji był zobowiązany do zgłaszania 
incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Obecnie może to 
zrobić każdy obywatel. Ustawa wprowadziła też nowe zobowiązania 
dla dostawców usług cyfrowych, które umożliwiają chociażby lepszą 
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Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa i pokoju współczesnego świata należy pojmować w sposób wielowy-

miarowy.
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Bezpieczeństwo

wymianę informacji. W działania te zaangażowany jest Państwowy 
Instytut Badawczy NASK, będący zapleczem analitycznym i badaw-
czym dla systemu cyberbezpieczeństwa. 

Równie istotne są działania na poziomie międzynarodowym, dlate-
go podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. przyjęliśmy „Cyber 
Defence Pledge” – dokument zobowiązujący do wzmocnienia cyber-
bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 

Niezwykle istotne jest dla mnie również promowanie bezpieczeń-
stwa w sieci wśród najmłodszych. Dlatego w 2019 roku, we współ-
pracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i CERT Polska,  
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowałem w Pałacu Pre-
zydenckim lekcję na temat bezpieczeństwa w sieci.

17

Uważam, że niezbędna jest wspólna i wolna od zagrożeń cyberprzestrzeń.
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Mamy wielkie ambicje, chcemy być hubem energetycznym, jeśli chodzi  
o energię gazową dla naszej części Europy.

Bezpieczeństwo
bezpieczeństwO energetyczne

Nieprzerwany dostęp do źródeł energii jest kluczowym czynni-
kiem stabilnego wzrostu kraju, dlatego kwestia zapewnienia Pola-
kom bezpieczeństwa energetycznego jest bardzo istotnym elementem 
mojej polityki. Przede wszystkim zależało mi na zdywersyfikowaniu 
źródeł energii. Z mojej inicjatywy zawarte zostały korzystne dla Pol-
ski, długoterminowe kontrakty na dostawy amerykańskiego LNG. 
Ponadto władze Stanów Zjednoczonych poparły Polskę w kwestii ga-
zociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję i Niemcy, wprowadzając em-
bargo na firmy budujące gazociąg. Podczas mojej wizyty w Stanach 
Zjednoczonych podpisane zostało także „Memorandum o współpracy  
w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej”, które jest po-
rozumieniem wyrażającym gotowość obu stron do współpracy przy 
polskim programie energetyki jądrowej. Równie istotna jest dla mnie 
współpraca z krajami europejskimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego obywatelom. Wraz z władzami Danii i Norwegii rozpo-
częliśmy budowę gazociągu Baltic Pipe. Inwestycja ta jest częścią kluczo-
wego elementu korytarza gazowego Północ-Południe, mającego połączyć 
terminal LNG w Świnoujściu z terminalem LNG w Chorwacji. Efek-
tem dywersyfikacji dostaw gazu było rozpoczęcie rozbudowy gazoportu  
w Świnoujściu, która umożliwi dwukrotne zwiększenie przesyłu gazu.

18



PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

Jednym z najważniejszych sukcesów polityki zagranicznej było 
wzmocnienie sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski oraz 
pozostałych państw wschodniej flanki, o czym zdecydowano podczas 
Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Podjęliśmy wtedy histo-
ryczną decyzję o ustanowieniu wysuniętej obecności NATO w Polsce 
i krajach bałtyckich. W jej ramach w Polsce stacjonuje dziś dowodzo-
na przez USA batalionowa grupa bojowa. Dzięki wzmocnieniu relacji 
polsko-amerykańskich Stany Zjednoczone zdecydowały, na podstawie 
umowy bilateralnej, o dodatkowym rozmieszczeniu sił w Polsce. Polska 
jest jednym z najaktywniejszych członków Sojuszu. Jesteśmy w grupie 
państw przeznaczających rekomendowane 2 proc. PKB na obronność, 
polskie kontyngenty wojskowe wchodzą w skład sojuszniczych sił na 
wschodniej flance: na Łotwie i Rumunii. Na ostatnim szczycie NATO 
w Londynie zadeklarowałem, że wniesiemy istotny wkład do Inicjaty-
wy Gotowości NATO, jako jedno z sześciu głównych państw. W tym 
roku dowodzimy także sojuszniczymi wojskami specjalnymi oraz siła-
mi lądowymi w ramach sił szybkiego reagowania NATO.

natO

Sojusz jest jeden i absolutną koniecznością jest podtrzymanie  
bezpieczeństwa wszystkich jego członków.
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Trójmorze jest odpowiedzią na europejskie, regionalne i lokalne wyzwania.
Chcemy, aby nasza część Europy wysłała pozytywny sygnał i dała trwały wkład 

do debaty o przyszłości Unii Europejskiej i wspólnego europejskiego rynku.

Jednym z filarów naszej suwerenności i silnej pozycji Polski w Euro-
pie powinna być ścisła współpraca ze wszystkimi krajami Europy Środ-
kowej. Obok współpracy państw wschodniej flanki NATO (B9) jest to 
jedno z założeń inicjatywy Trójmorza, w skład której wchodzi 12 kra-
jów z rejonu pomiędzy morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. 
Celem jest współpraca polityczno-gospodarcza: pobudzenie rozwoju 
gospodarczego, wzmocnienie spójności Unii Europejskiej oraz wzbo-
gacenie więzi transatlantyckich. 

W latach 2015–2020 uczestniczyłem we wszystkich Szczytach Trój-
morza, które cieszyły się dużym zainteresowaniem także międzynaro-
dowych partnerów spoza regionu. Szczyt Trójmorza w 2017 roku odbył 
się w Warszawie i wziął w nim udział między innymi Prezydent Stanów 
Zjednoczonych Donald Trump. Stany Zjednoczone stały się partnerem 
strategicznym inicjatywy Trójmorza, obok Niemiec oraz instytucji Unii 
Europejskiej. 

trójmOrze

polityka zagraniczna
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W ramach inicjatywy Trójmorza powołano m.in. Radę Biznesu Trój-
morza i utworzono wspólny indeks giełdowy, zrzeszający ponad 100 
największych spółek z siedmiu państw regionu. Utworzono również 
Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza do finansowania inwesty-
cji infrastrukturalno-energetycznych w regionie i stworzono Katalog 
Projektów Priorytetowych.

Jednym z celów inicjatywy Trójmorza jest rozwój infrastruktury. 
Wśród kluczowych projektów jest m.in. Via Carpatia, mająca stać się 
jednym z głównych europejskich szlaków transportowych.  Droga ta 
ma przebiegać przez terytorium Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumu-
nii, Bułgarii i Grecji. 

Inicjatywa Trójmorza zakłada również współpracę międzynarodową  
w dziedzinie energetyki poprzez budowę korytarza gazowego Północ-Po-
łudnie. Projekt pozwoli na integrację infrastruktury gazowej wszystkich 
krajów partnerskich. Administracja USA zgłosiła gotowość zainwestowa-
nia 1 miliarda dolarów w projekty energetyczne Inicjatywy Trójmorza. 
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Trójmorze służy temu, abyśmy się lepiej skomunikowali w naszej części 
Europy. Żebyśmy mogli się szybko przemieszczać, żeby powstały drogi tam, 
gdzie ich brakuje, żeby były dobre połączenia kolejowe, żebyśmy mieli dobre 
lotniska – wszystko to, co znamionuje nowoczesność i co umożliwia rozwój.



Dzięki prowadzonej przeze mnie kampanii Polska weszła w 2017 
roku w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ na dwuletnią kadencję. Kan-
dydatura Polski poparta została rekordową liczbą 190 głosów, bez gło-
sów sprzeciwu. W 2018 roku jako pierwszy w historii Prezydent RP 
poprowadziłem otwartą debatę Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dotyczyła 
ona utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W moich 
wystąpieniach na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ konsekwent-
nie podkreślałem konieczność przestrzegania prawa międzynarodowe-
go jako gwarancji pokoju. Polska została wybrana także do Rady Praw 
Człowieka ONZ na trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w styczniu 
2020 roku. 

Ponadto podjąłem decyzję o powrocie Polski, po dziesięcioletniej 
przerwie, do misji pokojowych ONZ, tzw. błękitnych hełmów.

aktywnOśĆ na fOrum Onz

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

Odpowiedzialność, solidarność i sprawiedliwość – oto filary, na których Polska 
chce budować międzynarodową wspólnotę na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

zrównoważonego rozwoju wolnych narodów i równych państw.

polityka zagraniczna
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Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie. Jesteśmy partnerami w biznesie.  
Łączą nas wspólne wartości: wolność, przedsiębiorczość i zaufanie.

Od początku kadencji jednym z moich celów było umocnienie 
więzi transatlantyckich i zbudowanie nowej jakości relacji ze Stana-
mi Zjednoczonymi. Miałem przyjemność gościć w Polsce dwóch ko-
lejnych Prezydentów USA – Baracka Obamę podczas szczytu NATO,  
a następnie Donalda Trumpa podczas szczytu Trójmorza. Przełomowy-
mi momentami w relacjach Polska – USA były: decyzje szczytu NATO 
w Warszawie, przyjęcie deklaracji o polsko-amerykańskim partner-
stwie strategicznym oraz zniesienie wiz. Deklaracja po raz pierwszy 
podpisana została osobiście przez Prezydenta Donalda Trumpa. Wiel-
kim sukcesem było doprowadzenie do przyłączenia Polski do Visa 
Waiver Program, dzięki któremu obywatele polscy mogą podróżować  
do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę. 

Podczas wizyt w USA miałem okazję spotkać się z wieloma przed-
stawicielami amerykańskich podmiotów gospodarczych i zachęcałem 
do długoterminowych inwestycji m.in. w polską infrastrukturę, ener-

stOsunki pOlskO-amerykańskie

polityka zagraniczna
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getykę i rynek nowoczesnych technologii. W konsekwencji rozwinięcia 
relacji gospodarczych pomiędzy USA a Polską polsko-amerykańskie 
obroty handlowe przekroczyły w 2017 roku rekordową kwotę 10 miliar-
dów dolarów. 

Niezwykle istotne dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa było 
także zawarcie umowy na dostawy amerykańskiego gazu do Polski, 
wzmacniające naszą niezależność energetyczną, oraz przyjęcie dekla-
racji w sprawie obronności. Dokument zakłada zwiększenie obecności 
wojsk amerykańskich w Polsce i został później uzupełniony o porozu-
mienie, w którym szczegółowo określono m.in. rozmieszczenie wojsk. 
Znaczenie dla kwestii podnoszenia obronności polskiej miało również 
zawarcie umowy na dostawę systemu antyrakietowego Patriot, była to 
największa umowa zbrojeniowa w historii polskiego wojska, oraz za-
kup wielozadaniowych samolotów F-35 dla polskiej armii. 

polityka zagraniczna
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Nie mam wątpliwości, że bliska polsko-amerykańska współpraca wojskowa 
stanowi najlepszą odpowiedź na złożone i długoterminowe zagrożenia dla bez-

pieczeństwa nie tylko Polski i flanki wschodniej, ale także całego NATO.
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Współpraca z krajami europejskimi jest niezwykle ważna. W 2016 
roku w związku z 25. rocznicą przyjęcia Polski do Rady Europy wygłosi-
łem w Strasburgu wystąpienie przed komitetem ministerialnym Rady na 
zaproszenie Sekretarza Generalnego Rady Thorbjoerna Jaglanda. Prze-
kazałem wtedy do siedziby Rady Europy kopię tablicy z 21 gdańskimi 
postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 

W ciągu ostatnich kilku lat regularnie spotykałem się z przywódcami 
państw europejskich, w tym gościłem w Warszawie 100 delegacji. W ob-
liczu pandemii koronawirusa skierowałem do przywódców państw euro-
pejskich list z pięciopunktowym planem wspólnego działania na rzecz 
przezwyciężania jej negatywnych skutków, który spotkał się z pozytyw-
nymi reakcjami w całej Europie.

W ostatnich latach nastąpiło także zacieśnienie stosunków polsko-nie-
mieckich. W czerwcu 2016 roku zostałem zaproszony do Berlina z okazji 
25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyja-
znej Współpracy, a bezpośrednio po mojej wizycie Prezydent Niemiec 
Joachim Gauck przyjechał do Warszawy. Wielokrotnie spotkałem się 
także z obecnym Prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeie-

udział w pOlityce eurOpejskiej

Chcemy Unii wolnych narodów i równych państw.

polityka zagraniczna
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rem oraz z kanclerz Angelą Merkel w celu dyskusji na temat relacji pol-
sko-niemieckich, przyszłości Unii Europejskiej, relacji transatlantyckich 
oraz kwestii związanych z klimatem i ochroną środowiska.

Istotne są dla mnie relacje z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, 
dlatego regularnie biorę udział w szczytach Grupy Wyszehradzkiej, do-
tyczących przede wszystkim współpracy w ramach Unii Europejskiej, 
ochrony klimatu oraz polityki energetycznej. 

Jestem zaangażowany w budowanie Partnerstwa Wschodniego. 
Uważam, że Unia Europejska powinna prowadzić politykę otwartych 
drzwi i wspieram Gruzję, Ukrainę oraz państwa Bałkanów w dążeniach  
do członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Intensyfikacja relacji  
z krajami Europy Wschodniej to ważny element polityki energetycznej.  
W czasie mojej kadencji Prezydent Azerbejdżanu gościł w Warszawie  
po raz pierwszy od 2008 roku, a ja odwiedziłem Azerbejdżan. Podpisane 
zostały umowy dotyczące współpracy w zakresie energetyki, rozwoju in-
frastruktury i zwiększenia wymiany gospodarczej.
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Europa nie jest dziełem dzisiejszych polityków – jest nam powierzona przez poko-
lenia narodów europejskich, które tworzyły jej trudną, ale fascynującą historię.
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Jeżeli chcemy się liczyć na świecie, musimy być praktycznie wszę-
dzie tam, gdzie coś się rzeczywiście dzieje w sprawach gospodarczych 
i w sprawach politycznych. Od samego początku mojej prezydentury 
za jeden z priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promo-
wanie polskich interesów gospodarczych na świecie i pozyskiwanie dla 
polskiej gospodarki znaczących zagranicznych partnerów. Skuteczna 
promocja polskich spółek za granicą przyczyniła się do osiągnięcia  
w 2019 roku rekordowego wyniku prawie 2 mld zł nadwyżki eksportu 
nad importem. Przez ostatnich kilka lat byłem bardzo zaangażowany w 
budowanie relacji gospodarczych między Polską a krajami takimi jak 
Meksyk, Wietnam, Kazachstan, Etiopia czy Australia. Podczas pierw-
szej w historii oficjalnej wizyty Prezydenta Polski w Meksyku została 
przyjęta wspólna deklaracja „W kierunku partnerstwa strategicznego 
między Meksykiem a Polską”. W ramach kampanii do Rady Bezpie-
czeństwa ONZ odwiedziliśmy m.in. Etiopię, gdzie wystąpiłem na Fo-
rum Unii Afrykańskiej. Była to z kolei pierwsza w historii wizyta gło-

prOmOcja pOlskiej gOspOdarki na świecie

polityka zagraniczna
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Dobrze działająca gospodarka to warunek dobrobytu Polaków, gwarancja  
niepodległości i znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
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wy państwa polskiego w Afryce Subsaharyjskiej, połączona z promocją 
współpracy inwestycyjnej i handlowej. Zintensyfikowane zostały rów-
nież relacje z Kazachstanem. Podczas wizyty w Kazachstanie przyjęte 
zostało porozumienie pomiędzy polskim rządem a rządem Republi-
ki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Polski eksport  
na rynek kazachstański wzrósł o 28%. Niedługo później uruchomione 
zostało bezpośrednie połączenie lotnicze Polska-Kazachstan.

Trzykrotnie reprezentowałem też polskie interesy na Światowym Fo-
rum Ekonomicznym w Davos, gdzie spotkałem się m.in. z Sekretarzem 
Generalnym OPEC, szefem Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
i szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz przedstawi-
cielami firm, takich jak: Google, Microsoft czy Ericsson. Moje dzia-
łania podczas Światowego Forum Ekonomicznego nakierowane były  
na promocję nie tylko Polski, lecz także całego regionu Trójmorza,  
które dzięki temu zostało uznane za odrębny ważny temat światowej 
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Niezwykle ważne jest ożywienie polskiej dyplomacji gospodarczej.



debaty gospodarczej. W 2019 roku otwarty został także pierwszy pawi-
lon polski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Chcąc otwierać nowe rynki gospodarcze jako pierwszy Prezydent 
w historii III RP udałem się z oficjalną wizytą do Australii i Nowej 
Zelandii, gdzie m.in. wziąłem udział w inauguracji Polsko-Austra-
lijskiego Forum Energetycznego oraz spotkałem się z inwestorami  
i młodymi polskimi przedsiębiorcami i startupowcami działającymi 
w Australii.

Podczas mojej wizyty w Wietnamie podpisana została umowa in-
westycyjna pomiędzy polską spółką Adamed Holding a wietnamską 
firmą Dat Vi Phu Pharmaceutical JSC, będąca największą polską in-
westycją bezpośrednią w Wietnamie. Podczas wizyty Prezydenta Se-
negalu w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Senegal, 
mające na celu zwiększenie wymiany gospodarczej pomiędzy tymi 
dwoma krajami. W samym 2016 roku wymiana ta wzrosła o 20%.

Ogromne znaczenie ma też intensyfikacja dialogu gospodarczego  
z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Podczas wizyty w USA wzią-
łem udział między innymi w Polskim Tygodniu Biznesu i Innowacji  
w Nevadzie, wydarzeniu prezentującym współpracę polskich i amery-
kańskich ośrodków badawczych i rozwojowych, zaś w Polsce zainaugu-
rowałem Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy w Warszawie.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda
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Chciałbym, aby nasz kraj posiadał prężnie rozwijającą się i silną gospodarkę,  
nie tylko w wymiarze europejskim, ale również światowym.
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Dialog środkowoeuropejsko-chiński powinien tworzyć wartościowe 
sieci rozwiązań politycznych, gospodarczych i kulturowo-cywilizacyj-
nych. W 2015 roku udałem się do Chin, by wziąć udział w forum gospo-
darczym Europy Środkowo-Wschodniej i Chin „16+1”. Niespełna sześć 
miesięcy później Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jin-
ping przybył z wizytą do Polski. Tak szybka rewizyta była wyjątkowym 
podkreśleniem wagi relacji pomiędzy naszymi krajami. W wyniku roz-
mów i negocjacji podpisane zostało „Oświadczenie o ustanowieniu stra-
tegicznego partnerstwa między Polską a Chińską Republiką Ludową” 
oraz szereg umów dwustronnych. Zwiększony został eksport polskich 
produktów do Chin, a dzięki otwarciu Euroterminalu Sławków czas ich 
transportu został skrócony niemal dwukrotnie. 

Rozwinięta została też współpraca na poziomie samorządowym. Obec-
nie już ponad 50 polskich miast ma podpisane umowy o wzajemnym 
partnerstwie z miastami chińskimi.

stOsunki pOlskO-chińskie

30

Jednym z elementów mojej wizyty w Chinach było przekonanie – przede wszyst-
kim prezydenta Chin, pana Xi Jinpinga – do tego, żeby rynek chiński  

otworzył się na polską żywność.
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W ciągu pięciu ostatnich lat Polska gościła wiele wydarzeń o zasię-
gu globalnym – Światowe Dni Młodzieży, Szczyt Klimatyczny, szczyt 
NATO. Był to także czas wielu ważnych międzynarodowych wyda-
rzeń historycznych. W 2019 roku Polska była gospodarzem obchodów  
80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się w War-
szawie. W obchodach wzięło udział 40 przedstawicieli delegacji za-
granicznych, w tym Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz 
Wiceprezydent USA Mike Pence. Rok później odbyły się obchody  
75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wraz z żoną wzięliśmy również udział 
w uroczystościach  z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.  
Po raz pierwszy w historii w obchodach uczestniczył Prezydent Repu-
bliki Włoskiej Sergio Mattarella. Bardzo istotnym wydarzeniem były 
także uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy ludobójstwa na Woły-
niu, które odbyły się w Łucku.

międzynarOdOwe wydarzenia histOryczne

Prawda w ostatecznym rozrachunku nigdy nie osłabia; prawda wyzwala,  
buduje mosty, pozwala przemówić ludzkim sumieniom i sercom. 
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polityka zagraniczna

Wspólnota polonijna jest potężną, niezwykle ważną częścią polskie-
go narodu. W najróżniejszych krajach świata mieszka około dwudziestu 
milionów osób o polskich korzeniach, identyfikujących się z polskością  
i żyjących polskimi sprawami. Niezwykle ważne jest dla mnie wspieranie 
rodaków poza granicami kraju oraz pomaganie im w szerzeniu polskiej 
kultury i tradycji. W celu utrzymywania kontaktów ze społecznościami 
polonijnymi i współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy o polskim 
dziedzictwie kulturowym po raz pierwszy w ramach Kancelarii Prezyden-
ta RP utworzone zostało Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Gra-
nicą. Podczas każdej wizyty zagranicznej szczególnie ważne dla mnie i dla 
mojej żony jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w danym 
kraju. Staramy się włączać te środowiska w jak najwięcej inicjatyw umac-
niających kulturę polską. W odpowiedzi na liczne prośby przyznałem 
także uczniom i nauczycielom polonijnym ten sam status co krajowym,  
dzięki czemu mogą korzystać z takich samych ulg w przejazdach w Polsce.

pOlOnia i pOlacy mieszkający za granicą 
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Jestem ogromnie zobowiązany za to, że cały czas jesteście Polakami i dbacie,  
by Wasze dzieci nie zapomniały o polskości, by znały język, polską historię,  

kulturę, literaturę, poezję.
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W kryzysowym czasie epidemii koronawirusa priorytetem jest dla 
mnie zapewnienie wsparcia wszystkim grupom społecznym. W związku 
z zamknięciem szkół rodzicom wypłacone zostały zasiłki, aby umożliwić 
konieczną opiekę nad dziećmi. Wprowadzone zostały ułatwienia umoż-
liwiające pracę zdalną podczas kwarantanny i nadzoru epidemiologicz-
nego w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Nieustająco 
ściśle współpracuję z rządem w celu zapewnienia możliwie największego 
wsparcia polskim przedsiębiorcom. Stworzona została tzw. tarcza anty-
kryzysowa, której rozwiązania konsultowałem m.in. podczas wideokon-
ferencji z producentami żywności, przedsiębiorcami oraz członkami 
Rady ds. Przedsiębiorczości. W dniu 3 czerwca 2020 roku skierowałem 
do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym dla osób, któ-
re w wyniku epidemii straciły pracę. Zalecenia odpowiednich działań  
na wypadek epidemii zostały przeze mnie uwzględnione w nowej Stra-
tegii Bezpieczeństwa Narodowego. Niezwykle istotna jest też współpra-
ca międzynarodowa w celu zwalczania pandemii, dlatego wystosowałem 
list do przywódców krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodnie-
go i Bałkanów Zachodnich, zawierający pięciopunktowy plan dotyczący 
współpracy międzynarodowej po pokonaniu epidemii. List spotkał się  
z licznymi reakcjami liderów państw europejskich i dał impuls do de-
baty także ze środowiskami eksperckimi USA i Europy. Zawsze w trud-
nych chwilach potrafimy się jednoczyć i wzajemnie sobie pomagać, dla-
tego wiem, że uda nam się przezwyciężyć obecne trudności.

Koronawirus to nie tylko sprawa rządu. To sprawa nas wszystkich. To dziś 
sprawa każdego Polaka. Oczywiście, to na nas rządzących spoczywa najwięk-
sza odpowiedzialność. Mam tego pełną świadomość i nie uchylam się od niej.

zarządzanie w czasie epidemii
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Uważam, że służba zdrowia powinna być publiczna i dostępna w jedna-
kowym stopniu dla wszystkich bez względu na dochody. Jestem stanowczo 
przeciwko prywatyzacji publicznych szpitali. Nakłady na służbę zdrowia od 
2015 roku wzrosły o 30 mld zł i wynoszą obecnie rekordowe 110 mld zł. Jestem 
pewien, że pozwoli to na stopniową odbudowę systemu ochrony zdrowia. 

Niezwykle ważne jest dla mnie zapewnienie wsparcia osobom chorym na 
nowotwory, dlatego opracowałem kompleksowy plan „Narodowa Strategia 
Onkologiczna” zaprojektowany na najbliższych 10 lat. Inicjatywa ma na celu 
podniesienie jakości leczenia onkologicznego oraz profilaktykę nowotworów 
poprzez działania edukacyjne. W projekcie przewidziane jest też wsparcie 
badań naukowych nad chorobami nowotworowymi i jest on pozytywnie 
opiniowany przez zagraniczne centra walki z rakiem. Podjąłem inicjatywę 
stworzenia Funduszu Medycznego, zapewniającego wsparcie leczenia cho-
rób onkologicznych oraz chorób rzadkich, przede wszystkim u dzieci. 

Konieczne jest także zabezpieczenie seniorów. W ramach programu „Leki 
75+” zwiększone zostały nakłady na darmowe leki dla seniorów. Skorzystało 
z niego około 2,4 mln osób. Obecnie trwają prace nad ustawą  o rozszerzeniu 
programu „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności usług opie-
kuńczych, w tym także specjalistycznych, dla osób powyżej 75. roku życia.

Potrzebna jest powszechnie dostępna dla wszystkich, dobrze funkcjonująca 
służba zdrowia i obowiązkiem polskiego państwa i polskiej władzy jest taką 

właśnie służbę zdrowia budować.

zdrowie
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rozwÓJ ekonomiczny

Rozwój Polski nie jest możliwy bez tworzenia dobrego klimatu dla 
przedsiębiorców. Mam tu na myśli przede wszystkim proste i przejrzy-
ste prawo oraz jasne zasady polityki podatkowej. We współpracy z rzą-
dem opracowaliśmy i wprowadziliśmy średniookresową strategię rozwo-
ju kraju. Powołałem również Radę Dialogu Społecznego, w skład której 
wchodzą przedstawiciele rządu, przedstawiciele organizacji związko-
wych oraz przedstawiciele organizacji pracodawców. Priorytetowym 
zadaniem tej instytucji jest zapewnienie warunków do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie konkurencyjności polskiej 
gospodarki, a także prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich 
szczeblach jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo utworzy-
łem Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, której zadaniem 
jest wsparcie wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym 
a biznesowym oraz ogólna poprawa warunków do rozwoju biznesu.  
W ramach wspierania polskiej gospodarki powołałem Narodową Radę 
Rozwoju, która jest forum konsultacyjnym przygotowującym opinie, eks-
pertyzy oraz założenia merytoryczne dla prezydenckich projektów ustaw. 

wsparcie pOlskiej gOspOdarki

Czy będzie to wielki koncern energetyczny, czy mała spółka produkują-
ca gry komputerowe – polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie 

Prezydenta.
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Wszystkie moje działania w zakresie gospodarki nakierowane są 
przede wszystkim na stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju pol-
skiej przedsiębiorczości. Jednym z elementów wsparcia sektora polskich 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw była moja inicjatywa nowe-
lizacji ustawy o swobodzie gospodarczej. Dzięki niej ocena skutków 
projektowanej regulacji musi uwzględniać wpływ tej regulacji na sektor 
polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niezwykle ważne 
jest też wspieranie wydarzeń promujących przedsiębiorczość, dlatego 
objąłem Honorowym Patronatem Kongres 590, jedno z najważniejszych 
cyklicznych wydarzeń ekonomicznych w kraju, skupiające przedstawi-
cieli polskiego biznesu, nauki i polityki. Kongres 590 ma na celu działa-
nie na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz wspieranie patriotyzmu 
gospodarczego. Corocznie przyznaję również najlepszym podmiotom 
gospodarczym w kraju Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Nagrody 
w siedmiu kategoriach przyznawane są firmom, które przyczyniają się 
do rozwoju polskiej gospodarki, promują ją za granicą oraz są wzorem 
dla innych firm.

wsparcie pOlskich przedsiębiOrców

rozwÓJ ekonomiczny

36

Przedsiębiorcy są wielkim skarbem polskiej gospodarki i naszą przyszłością.
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Znaczenie nowych technologii w gospodarce stale wzrasta, dlatego 
potrzebujemy więcej innowacyjnych rozwiązań i wdrażania efektów 
badań naukowych. W ramach pakietu ustaw o innowacyjności zwięk-
szone zostały ulgi podatkowe dla firm na prowadzenie działalności ba-
dawczo-rozwojowej oraz wprowadzono wiele ułatwień proceduralnych. 
Najważniejszą moją inicjatywą mającą na celu wsparcie młodych i kre-
atywnych przedsiębiorców jest program „Startupy w Pałacu”, którego 
odbyło się do tej pory pięć edycji. Program m.in. wspiera innowacyj-
nych przedsiębiorców w poszukiwaniu inwestorów i możliwości za-
stosowania nowoczesnych rozwiązań w biznesie. W ramach programu 
przedstawiciele startupów towarzyszyli mi w zagranicznych misjach 
gospodarczych, gdzie mieli szansę przedstawienia swoich rozwiązań 
zagranicznym inwestorom. Zainicjowałem też cykl konferencji „Tech-
nologie Przyszłości” promujący innowacyjne rozwiązania. Utworzyłem 
dwie nowe kategorie Nagrody Gospodarczej dedykowane właśnie inno-
wacyjności – „Startup_PL” oraz „Badania+Rozwój”. Inicjatywą wspie-
rającą efektywną transformację cyfrową Polski jest też cykl konferencji 
„Perspektywy dla Rozwoju Internetu Rzeczy”.

technOlOgie i innOwacje

rozwÓJ ekonomiczny

Inspirowanie oraz wspieranie działań służących trwałemu, zrównoważonemu 
rozwojowi gospodarczemu uważam za jeden z priorytetów mojej prezydentury. 
Wszyscy, którzy pracują na rzecz konkurencyjnej, nowoczesnej, innowacyjnej 

gospodarki narodowej, mogą liczyć na moje zaangażowanie i pomoc.
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Siłą napędową gospodarki są wielkie inwestycje infrastrukturalne. 
Z całą pewnością największą inwestycją ostatnich dziesięcioleci będzie 
Centralny Port Komunikacyjny, który stanie się nie tylko istotnym hu-
bem przesiadkowym Europy, lecz także ogromnym impulsem rozwo-
jowym dla polskiej gospodarki. Szacuje się, że realizacja CPK stworzy 
150 tys. miejsc pracy, 1800 km nowych linii kolejowych, 400 km no-
wych dróg i będzie obsługiwała co najmniej 45 mln pasażerów rocznie.

Kolejnym z najbardziej wyczekiwanych przedsięwzięć gospodar-
czych ostatnich lat jest budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiśla-
nej. Inwestycja ta nie tylko ożywi polską żeglugę morską i śródlądową, 
ale również umocni naszą wolność, suwerenność i niezależność. 

Nowe przepisy pozwoliły też na usprawnienie działania portów i zo-
stały dostosowane do postanowień Unii Europejskiej. 

Istotne jest także wsparcie związane z realizacją kolejowych inwe-
stycji infrastrukturalnych poprzez Krajowy Program Kolejowy oraz 

wsparcie budOwy infrastruktury 

rozwÓJ ekonomiczny

Jesteśmy ambitni jako naród i chcemy realizować wielkie inwestycje.
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rozwÓJ ekonomiczny

program „Kolej+”, mający na celu uzupełnienie lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej.

Konieczna jest też budowa nowych dróg. W ostatnich latach na-
kłady na Program Budowy Dróg Krajowych zakładający m.in. bu-
dowę 100 nowych obwodnic zostały zwiększone aż do 135 mld zł. 
Ukończony został kolejny fragment międzynarodowej trasy Via 
Baltica. Trasa ta przebiega z Polski, przez Litwę i Łotwę do Esto-
nii i jest najważniejszym połączeniem drogowym pomiędzy kra-
jami bałtyckimi. Odcinek od Warszawy do granicy Litwy ma być 
ukończony w przyszłym roku. Trasa ta jest też częścią planowanej 
Via Carpatia, mającej połączyć Polskę z krajami Europy Południo-
wej. W Polsce szlak ten będzie miał długość ponad 700 km i pozwo-
li na znaczne zwiększenie wymiany handlowej nie tylko z Europą,  
ale i z krajami Bliskiego Wschodu. Obie inwestycje należą do projek-
tów priorytetowych Inicjatywy Trójmorza.
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Chcemy, by Polska stała się miejscem gospodarczo otwartym właśnie  
poprzez polskie porty i drogi, które przebiegają przez nasz kraj. 
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Polscy rolnicy są ostoją tradycji narodowej, a swoim wysiłkiem przy-
czyniają się do budowania bezpieczeństwa żywnościowego dla całego 
kraju, dlatego niezmiernie ważne jest, by państwo ich wspierało. 

Dzięki wprowadzonym regulacjom dotyczącym obrotu ziemią rol-
ną udało się zwiększyć ochronę ziemi przed spekulacyjnym wykupem,  
a także zahamować wzrost cen, w konsekwencji ułatwiając rolnikom na-
bycie gruntów rolnych. Wspólnie z przedstawicielami koalicji państw 
Europy Środkowo-Wschodniej podejmujemy działania na rzecz wy-
równania dopłat bezpośrednich dla rolników w nowym okresie progra-
mowania. Konieczne było również wprowadzenie nowych rozwiązań 
dotyczących handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz pro-
dukcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej, które umożliwiły sprzedaż 
produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych do sklepów, hote-
li, stołówek i gospodarstw agroturystycznych. 

rOlnictwO i rOzwój Obszarów wiejskich

rozwÓJ ekonomiczny

Mieszkańcy wsi od wieków współtworzą fundamenty siły i dostatku Rze-
czypospolitej. Polscy rolnicy swoim wysiłkiem przyczyniają się do budo-

wania pomyślności całej naszej wspólnoty.
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Osobiście wspieram także programy budujące marki polskich pro-
duktów żywnościowych oraz akcję „Kupuj świadomie – Produkt Polski”. 
Bardzo się cieszę z tego, że umożliwiono tworzenie spółdzielni rolników, 
ułatwiających dystrybucję i sprzedaż towarów oraz zapewniających ulgi 
podatkowe. 

Niezwykle istotne jest także zapewnienie wsparcia rolnikom podczas 
klęsk żywiołowych, w szczególności suszy. Oprócz doraźnego wsparcia 
finansowego uruchomione zostały programy przeciwdziałające suszy, 
w tym rozbudowa systemów nawodnień w produkcji rolniczej.

Koniecznym elementem rozwoju wsi jest dialog z samorządami.  
Na moją prośbę moi współpracownicy zorganizowali cykl konferencji 
„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas spotkań 
poszczególne ministerstwa prezentowały swoją ofertę dla obszarów 
wiejskich i ich mieszkańców. 

Ważne jest dla mnie kultywowanie tradycji regionalnej i promocja 
polskiej wsi. Objąłem patronatem nowo powstały Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podobnie jak moi poprzednicy co roku 
organizuję Dożynki Prezydenckie w Spale. W ostatnich latach wzięli  
w nich również udział przedstawiciele środowisk polonijnych z róż-
nych państw europejskich. Pomocne w kultywowaniu tradycji pol-
skiej wsi było wprowadzenie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.  
W 2019 roku złożyłem projekt nowelizacji ustawy umożliwiający po-
wstawanie kół także w miastach do 5 tys. mieszkańców. Powstało  
ponad 9100 Kół Gospodyń Wiejskich, które otrzymały pomoc w wyso-
kości 46 mln zł. 

rozwÓJ ekonomiczny
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Koła Gospodyń Wiejskich przyczyniają się do tego, co dla mnie jest szcze-
gólnie cenne – są niezwykle zaangażowane w życie społeczne i są auten-
tycznymi twórcami społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich  

i na obszarach mniejszych polskich miast.
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Największym wydarzeniem minionych pięciu lat poświęconym ochro-
nie środowiska był z pewnością zorganizowany w Polsce w 2018 roku 
Szczyt Klimatyczny ONZ. Szczyt COP24 odbył się w Katowicach, a jego 
efektem było stworzenie Katowickiego Pakietu Klimatycznego, wdraża-
jącego Porozumienie Paryskie. Podczas Szczytu promowałem Deklarację 
„Just Transition” dotyczącą sprawiedliwej transformacji klimatycznej. 

Bardzo istotne są dla mnie też działania lokalne mające na celu ochro-
nę środowiska, dlatego zainicjowałem, we współpracy z Lasami Państwo-
wymi, ogólnopolską akcję sadzenia drzew „SadziMY”. W ramach akcji  
w nadleśnictwach przygotowano dla chętnych ponad  100 tys. sadzonek  
do posadzenia na własnym gruncie. 

Niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie lasów, także  
pod względem prawnym. W celu przeciwdziałania niekontrolowanemu 
wykupowi lasów zawetowałem już w 2015 roku zmianę ustawy o lasach,  
a następnie wsparłem zmiany wprowadzające prawo pierwokupu gruntów 

ekologia i ocHrona Środowiska
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Niezwykle istotne jest, abyśmy współdziałali w obliczu stojących  
przed nami wyzwań w obszarze zmian klimatu.
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leśnych przez Lasy Państwowe. Fundusz leśny, tworzony w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe może zostać obecnie przezna-
czony także na ochronę przyrody w lasach oraz na wsparcie parków naro-
dowych. Wspólnie z żoną zainicjowaliśmy również akcję sprzątania lasów 
„SprzątaMY”, która odbywa się w każdym z 430 nadleśnictw kraju. 

Wprowadziłem rozwiązania proekologiczne w Kancelarii Prezydenta 
RP, takie jak użytkowanie samochodów elektrycznych do obsługi Kan-
celarii. W ramach programu „EkoKancelaria” w Pałacu Prezydenckim 
uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna, a w ogrodach rezydencji 
Belweder założono pasiekę.

W ciągu ostatnich kilku lat podjętych zostało wiele inicjatyw promu-
jących rozwiązania przyjazne środowisku. W celu poprawy jakości po-
wietrza umożliwiono samorządom wprowadzanie na określonym terenie 
norm technicznych, emisyjnych i jakościowych dla instalacji spalania 
paliw. Podjęte zostały też działania mające na celu rozwój elektromobil-
ności. Pojazdy elektryczne zostały zwolnione od akcyz oraz wprowadzono  
dla nich możliwość poruszania się buspasem oraz darmowego parkowa-
nia w strefach płatnego parkowania.

ekologia i ocHrona Środowiska
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Dbajmy o to, co nas otacza – o naszą piękną przyrodę, o nasze piękne 
lasy. Dla naszego dobra, dla dobra przyszłych pokoleń.
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Andrzej Duda

polityka Historyczna

Polityka historyczna jest dla mnie niezmiernie istotna. Jednymi z naj-
ważniejszych wydarzeń historycznych ostatnich lat były z pewnością ob-
chody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obchody 1050-lecia Chrztu Polski. 
Polityka historyczna to jednak nie tylko upamiętnianie wydarzeń, to także 
zachowanie pamięci o bohaterach i reagowanie na próby manipulowania 
historią w przestrzeni publicznej. W tym celu konieczne jest umacnianie 
dialogu z innymi narodami opartego na prawdzie historycznej. 

Jako państwo powinniśmy szanować swoich żołnierzy i pamiętać, że 
to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Z mojej inicjatywy na filarach 
Grobu Nieznanego Żołnierza umieszczone zostały tablice poświęcone Żoł-
nierzom Wyklętym. Zapewnione zostały dodatkowe świadczenia dla osób 
zesłanych na Sybir.

Jestem niezmiernie wdzięczny działaczom opozycji antykomunistycz-
nej. Powinniśmy zawsze pamiętać, że to właśnie dzięki nim budujemy Pol-

Lekcja historii poucza nas, że wolność nigdy nie jest dana darmo  
i raz na zawsze.
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Andrzej Duda

polityka Historyczna

skę na zupełnie innym fundamencie. Udział w uroczystościach upamięt-
niających działania Solidarności to dla mnie zawsze ogromny zaszczyt. 
Bardzo się cieszę, że mogłem współtworzyć obchody 40. rocznicy utwo-
rzenia Komitetu Obrony Robotników oraz angażować się w uroczystości 
upamiętniające Solidarność Walczącą, Niezależne Zrzeszenie Studentów 
i Studencki Komitet Solidarności. Uważam, że naszym obowiązkiem jest 
wsparcie bohaterów także w wymiarze finansowym, dlatego zapewnione 
zostały dodatkowe świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej 
i osób represjonowanych w okresie PRL.

Dzisiaj to my, współcześni Polacy, wypełniamy powinność strzeżenia 
pamięci i prawdy o czasach Zagłady. Z mojej inicjatywy dzień 24 mar-
ca został ustanowiony Narodowym Dniem Polaków Ratujących Żydów  
pod okupacją niemiecką. W ostatnich latach powstaje coraz więcej miejsc 
pokazujących bohaterskie postawy wobec nawet najtragiczniejszych wyda-
rzeń historii. Jednym z takich właśnie miejsc jest Muzeum Polaków Ra-
tujących Żydów im. Rodziny Ulmów, pokazujące, że byli ludzie, którym 
mimo ryzyka nie zabrakło braterstwa i odwagi.
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Jestem dumny z naszej ponad 1000-letniej historii i zaszczytnych osiągnięć 
Polaków oraz ich wkładu w dziedzictwo, kulturę i rozwój nie tylko  

mojego narodu, ale też Europy i świata.
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Andrzej Duda

polityka Historyczna

Z całą pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych 
ostatnich lat były obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości pod Narodowym Patronatem Prezydenta RP. Powołałem Ko-
mitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
RP, za sprawą którego zorganizowanych zostało wiele wydarzeń związa-
nych z obchodami rocznicy. Ustanowiłem też nowe odznaczenie – Medal 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości, wyróżniający obywateli polskich, 
którzy przyczynili się do odzyskania lub umacniania suwerenności Pol-
ski. W Pałacu Prezydenckim otwarta została Sala Orła Białego, w której 
wyeksponowane są Ordery Orła Białego nadane pośmiertnie 25 wybit-
nym Polakom, szczególnie zasłużonym dla odzyskania i umocnienia nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach akcji „100 Pomników 
Historii na stulecie odzyskania niepodległości” lista Pomników Historii 
została rozszerzona m. in. o Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Twierdzę 
Przemyśl, Stocznię Gdańską.

ObchOdy stulecia Odzyskania  
przez pOlskę niepOdległOści

Stulecie odzyskania niepodległości jest nie tylko czasem wspomnień  
i podsumowań. Skłania ono również do dalekosiężnego spojrzenia  

w przyszłość. 
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Nie ma obecnie w świecie dobra równie cennego i przynoszącego większe 
impulsy rozwojowe niż kapitał intelektualny.

edukacJa

Wyznacznikiem kierunku moich działań jest przede wszystkim wola 
obywateli Polski. W odpowiedzi na liczne apele rodziców cofnąłem podję-
tą przez poprzedni rząd decyzję o obowiązku szkolnym dla sześciolatków, 
pozostawiając rodzicom wybór, co do wieku posłania dziecka do szkoły. 
Na mocy reformy edukacji zlikwidowano gimnazja i przywrócono sys-
tem ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Ponad-
to płace nauczycieli zostały podwyższone o niemal 16%. Wprowadzono 
także reformę szkolnictwa wyższego „Konstytucja dla Nauki”, której 
projekt był szeroko konsultowany w celu stworzenia nowego, skuteczne-
go modelu zarządzania uczelniami wyższymi. Powołałem Sieć Badawczą 
Łukasiewicz, która prowadzi prace badawcze oraz znajduje zastosowanie 
w biznesie dla ich wyników. 

Dodatkowo zainicjowałem akcje edukacyjne „Belwederska Szko-
ła Letnia” i „Lekcja RP”. Są to wydarzenia skierowane do młodzieży  
i studentów, podczas których uczestnicy mogą wziąć udział w wykładach, 
dyskusjach i wizytach studyjnych w instytucjach publicznych. 
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Kultura narodowa to fundament naszej polskiej wspólnoty. Jest to obszar 
działalności szczególnie ważny dla mnie i mojej żony. W ramach akcji Naro-
dowe Czytanie zachęcamy do czytania polskiej literatury. Jest to największa 
akcja promująca czytelnictwo w Polsce. W latach 2015–2019 wzięło w niej 
udział łącznie około 12 000 miejscowości w Polsce i na świecie. Ponadto za-
inicjowaliśmy akcję „Narodowe Granie”, upamiętniającą 200. rocznicę uro-
dzin Stanisława Moniuszki. Celem akcji jest popularyzacja polskiej muzyki  
i wzmacnianie tożsamości narodowej. Z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości skomponowany został przez Pawła Łukaszew-
skiego specjalny utwór „Te Deum Polonia”, którego premiera odbyła się 
podczas uroczystego koncertu w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. 

W 2017 roku po raz pierwszy odbył się w Polsce Szczyt Komitetu Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele  
21 państw członkowskich. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń religijno-kulturalnych ostatnich kil-
ku lat były także obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku  
z udziałem Papieża Franciszka. Podczas wydarzenia gościliśmy w naszym 
kraju młodych ludzi ze 187 krajów. Cykliczne spotkania katolików z całego 
świata zainicjowane zostały przez Papieża Jana Pawła II w 1986 roku.

Nie ma obecnie w świecie dobra równie cennego i przynoszącego większe 
impulsy rozwojowe niż kapitał intelektualny.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

kulturA
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Wielcy twórcy polskiej kultury to również wielcy twórcy polskiej  
niepodległości.
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Sport to obszar łączący Polaków ponad podziałami politycznymi. Wspie-
ram polskich sportowców reprezentujących nasz kraj w różnych dyscypli-
nach. Uhonorowałem Orderem Orła Białego Irenę Szewińską, najwybitniej-
szą polską olimpijkę w historii. Często mam też zaszczyt gościć członków 
naszych reprezentacji. Zawsze kibicuję naszym rodakom i staram się być  
z nimi podczas najważniejszych imprez sportowych, takich jak igrzyska olim-
pijskie i paraolimpijskie czy mistrzostwa świata. Sam też chętnie uprawiam 
sport i biorę udział w wydarzeniach sportowych, na przykład w Memoriale 
Marii Kaczyńskiej, turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
czy też obozie Marcin Gortat Camp.

Aktywnie wspierałem Ministra Sportu i Turystyki w działaniach na rzecz 
sportu. Poparłem ideę powołania Polskiej Agencji Antydopingowej i brałem 
udział w Światowej Konferencji WADA w Katowicach. Jestem dumny, że Wi-
told Bańka został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej.

Zainicjowałem też powołanie drużyny narodowej w wirtualnej piłce noż-
nej. Ekipa z Polski jest jedną z pierwszych narodowych drużyn e-sportowych 
powołanych w Europie.

Nie ma obecnie w świecie dobra równie cennego i przynoszącego większe 
impulsy rozwojowe niż kapitał intelektualny.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

sport
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Sukcesy polskich sportowców wlewają nadzieję w serca, pokazują,  
że Polacy są wielcy, że potrafią zwyciężać.
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Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować Państwu za uwagę.  

Wierzę, że powyższe opracowanie pozwoliło Państwu bliżej  
zapoznać się z moją aktywnością przez ostatnich kilka lat. 

Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowy spis moich osiągnięć  
i aktywności w punktach. 



w punktach
Osiągnięcia i aktywnOści



wsparcie rOdzin

Realizacja obietnicy wyborczej – wprowadzenie programu „Ro-
dzina 500+”. W konsekwencji spadek ubóstwa wśród dzieci  
o 93%. 
Nowelizacja ustawy ws. programu „Rodzina 500+” z inicjaty-
wy Prezydenta. Dzięki wprowadzonym zmianom świadczenia  
z programu nie mają wpływu na wysokość świadczeń alimenta-
cyjnych oraz są wyłączone z egzekucji komorniczej.
Rozszerzenie programu „Rodzina 500+” również na pierwsze 
dziecko, bez względu na dochód.
Wprowadzenie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego 
dla rodzin wielodzietnych. Ustawa zapewnia niezbędne środki  
do życia osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej  
na rzecz wychowania dzieci i nie kwalifikują się do otrzymania 
najniższej emerytury – program „Mama 4+”. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka spoŁeczna

Andrzej Duda jako pierwszy prezydent w historii III RP odwiedził wszystkie 
powiaty w Polsce.

Ciekawostka

wsparcie seniOrów

Obniżenie wieku emerytalnego.
Program „Emerytura+”.
Zapewnienie dodatkowego świadczenia dla emerytów i renci-
stów – począwszy od 2020 roku 13. emerytura będzie wypłacana 
co roku. 
Inauguracja kampanii społeczno-informacyjnej „Godny wybór. 
Przywrócenie wieku emerytalnego”. Kampania przeprowadzona 
została przed podpisaniem ustawy o obniżeniu wieku emerytalne-
go, a jej celem było podkreślenie, że przejście na emeryturę jest 
prawem, a nie obowiązkiem oraz uświadomienie braku zagrożeń 
związanych z planowaną ustawą i wskazanie, że dłuższa aktywność 
na rynku pracy prowadzi do zwiększenia wysokości emerytury. 
Wsparcie programu „Leki 75+”.

52



inicjatywy na rzecz dzieci

Inicjatywa Prezydenta mająca na celu wzmocnienie ochrony praw-
nej dzieci. Przyjęcie ustaw spowodowało:
• podwyższenie kar dla sprawców przestępstw, których ofiarami  
 są dzieci;
• nałożenie na obywateli prawnego obowiązku zawiadomie- 
 nia organów ścigania o możliwym przestępstwie, gdy ofiarami  
 są dzieci;
• zwiększenie ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględ- 
 nieniem dzieci poniżej 15. roku życia oraz osób nieporadnych  
 ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny;
• zakaz umieszczania placówek opiekuńczo-wychowawczych  
 w jednym budynku z izbami wytrzeźwień;
• efektywniejsze egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych.
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zakazu-
je umieszczania dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców 
wyłącznie z powodu ubóstwa. 
Zwolnienie rodziców z opłat za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu. 
Udział w uroczystościach z okazji 30-lecia Konwencji o Prawach 
Dziecka ONZ.
Program „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”. Jest to akcja 
coroczna; dzieci podczas wizyty w ogrodach Pałacu Prezydenckie-
go i Belwederu biorą udział w zajęciach uczących bezpiecznych 
zachowań podczas letniego wypoczynku. 
Stypendia dla dzieci, których rodzice zginęli lub zostali ranni  
w czasie pełnienia służby. Stypendia przekazuje Fundacja „Do-
rastaj z Nami” w ramach programu odbywającego się pod pre-
zydenckim patronatem. Para Prezydencka  dwukrotnie wręczyła 
dzieciom dyplomy stypendialne.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka spoŁeczna

Prezydent odznaczył Medalami za Ofiarność i Odwagę 8-letniego Michała, który naraził własne 
życie, by ratować ciężarną siostrę przed napadem nożownika i 9-letnią Julię, która osłoniła własnym 
ciałem młodszego brata, chroniąc go w ten sposób przed pogryzieniem przez psy. 

Ciekawostka
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polityka spoŁeczna

Udział w licznych akcjach charytatywnych i dobroczynnych na 
rzecz dzieci takich jak akcja Caritas: „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”; co roku dzięki tej akcji ok. 25 tys. dzieci udaje się wy-
słać na obozy, zimowiska i kolonie.

OchrOna sOcjalna

Podniesienie płacy minimalnej i podwyższenie wynagrodzenia dla 
świadczących usługi wg stawki godzinowej w 2016 roku. Plany dal-
szego sukcesywnego podnoszenia minimalnego wynagrodzenia. 
Obniżenie podatku PIT z 18% do 17%.
Zwolnienie z podatku PIT osób przed 26. rokiem życia.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Aktualnie kwota wolna 
od podatku ma charakter degresywny: im niższy dochód, tym 
wyższa kwota wolna od podatku. Osoby, które uzyskują roczne 
dochody nieprzekraczające kwoty 8 tys. zł są zwolnione z podat-
ku dochodowego.
Przygotowanie projektu ustawy o usługach płatniczych, umożli-
wiającej odzyskanie kwoty transakcji w przypadku podania błęd-
nego numeru rachunku. Ustawa weszła w życie w 2018 roku.
Ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień, w tym uzy-
skania świadectwa pracy w sądzie, poprzez nowelizację ustawy 
Kodeks pracy.
Wypracowanie rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań 
kredytowych i zapewnienie wsparcia kredytobiorcom w trudnej 
sytuacji finansowej.
Zwolnienie od podatku dochodowego:
• jednorazowego świadczenia pieniężnego 13. emerytura;
• świadczenia „Za Życiem” dla kobiet w ciąży;

Prezydent poparł zgłoszony w drodze petycji postulat ograniczenia handlu  
w niedziele, tak aby pracownicy wielkich sklepów mogli poświęcić czas rodzinom.

Ciekawostka
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• dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek 
 samorządu terytorialnego;
• świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samo- 
 dzielnej egzystencji.

działalnOśĆ pOmOcOwa

Utworzenie i wspieranie rozwoju centrów usług społecznych 
(CUS), pozwalających na organizację i skoordynowanie w jed-
nej instytucji różnych usług społecznych.
Na bazie doświadczeń Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, 
będącego kontynuacją Dudapomocy, opracowana została nowe-
lizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji praw-
nej. Umożliwiono dostęp do systemu poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego, w miejscu zamieszkania, wszystkim obywa-
telom potrzebującym porady prawnej, którzy nie mogą pokryć 
kosztów odpłatnej pomocy adwokata czy radcy prawnego.
Ustanowienie nagrody Dla Dobra Wspólnego, która promuje 
postawy i działania obywatelskie.
Wprowadzenie nowego typu placówki – schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Skuteczne zapewnienie dostępu do numerów alarmowych 112 
poprzez zmianę ustawy Kodeks wykroczeń i penalizację czynów 
blokujących dostęp do tychże numerów.
Organizacja Kongresu Poradnictwa – inicjatywy Kancelarii Pre-
zydenta RP realizowanej we współpracy z Narodowym Instytu-
tem Wolności. Zainicjowanie procesu integracji wszystkich nur-
tów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, 
rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. 
Podjęcie prac nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu dostę-
pu obywateli do poradnictwa jako usługi pierwszego kontaktu. 
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Zdjęcie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy przekazane przez Parę Prezy-
dencką na aukcję WOŚP w 2018 roku zostało wylicytowane za 200 tys. zł.

Ciekawostka
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Wystąpienie na Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych, 
podjęcie prac nad stworzeniem warunków dla rozwoju działal-
ności pomocowej, w tym integracji i profesjonalizacji zawodów 
pomocowych. 
Udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. coroczne przeka-
zywanie fantów na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz coroczny udział w akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”.
Promowanie akcji charytatywnych poprzez m.in. udział w pik-
niku „Pomagam z Radością”.
Wsparcie inicjatywy Banków Żywności oraz udział w zbiórkach 
żywności.

wsparcie Osób z niepełnOsprawnOściami

Program „Dostępność+” – ustawa zakłada pełną dostępność 
obiektów i usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Jest to pierwszy taki program w historii III RP.
„500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
13. emerytura dla rencistów. Blisko 1mln osób otrzymało do-
datkowe świadczenie.
Powołanie prezydenckiego pełnomocnika ds. osób niepełno-
sprawnych. 
Dodatkowe świadczenie z Funduszu Solidarnościowego dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
Z inicjatywy Polski oraz Wielkiej Brytanii w 2019 roku Rada Bez-
pieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła pierwszą w historii re-
zolucję dotyczącą osób z niepełnosprawnościami w konfliktach 
zbrojnych. 
Objęcie patronatem prezydenckim konkursu „Lider Dostęp-
ności” będącego inicjatywą Fundacji Integracja i Towarzy-
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Codziennie do Prezydenta wpływa od 200 do 500 e-maili i listów, a na telefon 
informacyjny Kancelarii Prezydenta RP dzwoni ok. 100 osób.
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stwa Urbanistów Polskich. Celem konkursu jest promowanie 
rozwiązań urbanistycznych uwzględniających potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami. Podczas pierwszej edycji konkursu 
Prezydent wręczył nagrody zwycięzcom. 
Wzrost zasiłku pielęgnacyjnego, który nie był waloryzowany 
przez 12 lat.
Podwyższenie niskich sum gwarancyjnych w ramach Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla osób, które wskutek 
zdarzenia drogowego stały się niepełnosprawne.
Wspomaganie wczesnoszkolne dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami.
Wyrównanie renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł. W przecią-
gu 2,5 roku podwyższono rentę socjalną niemal o 40%.
Wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świad-
czeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyro-
bów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełno- 
sprawności.
Działania na rzecz upowszechnienia używania języka migowego 
przez organizację seminarium „Wspólnie o polskim języku mi-
gowym w Konstytucji” oraz używanie języka migowego podczas 
kampanii referendalnej „Wspólnie o Konstytucji”.
Wsparcie i udział w wydarzeniach ruchu paraolimpijskiego  
i olimpiad specjalnych, np. w gali finałowej I Plebiscytu Pol-
skiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku  
w 2019 roku. 
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Podczas akcji Narodowego Czytania w 2017 roku „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego  
po raz pierwszy w historii zostało przetłumaczone na język migowy, a w 2019 roku, z okazji  
85. rocznicy wprowadzenia do polskich szkół alfabetu wg systemu Braille’a, antologia  
„Nowele Polskie” po raz pierwszy została wydrukowana w alfabecie Braille’a.
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sądOwnictwO

Opracowanie założeń reformy Sądu Najwyższego. Opracowa-
nie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy  
o Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która 
orzeka w sprawach odpowiedzialności naruszających prawo sę-
dziów, a także prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, no-
tariuszy i komorników. 
Wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej, pozwalającej na 
zaskarżanie prawomocnych orzeczeń, będących skutkiem błę-
dów sądowych lub niezgodnych z wartościami i zasadami wy-
rażonymi w Konstytucji RP. W przypadku uwzględnienia skar-
gi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie  
w całości lub w części i stosownie do wyników postępowania orze-
ka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego roz-
poznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także 
orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie.
Powołanie, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 1184 osób 
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego:
• Sądu Najwyższego – 57 osób; 
• sądów powszechnych – 1035 osób;
• sądów administracyjnych – 90 osób;
• sądów wojskowych – 2 osoby.
Powołanie, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 169 osób do 
pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.
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Każdy sędzia i asesor sądowy może rozpocząć wykonywanie powierzonego sta-
nowiska dopiero po złożeniu przed Prezydentem ślubowania, którego tekst ściśle 
określają przepisy prawa.
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bezpieczeństwO militarne

Reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP.
Przeprowadzenie ćwiczeń systemu obronnego KRAJ-19, z udzia-
łem najważniejszych osób w państwie.
Przygotowanie rekomendacji oraz zatwierdzenie nowej Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego RP. 
Podniesienie wydatków na obronność do poziomu 2,5% PKB do 
2030 roku.
Zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP o ok. 30 tys. żołnierzy.
Powołanie i wspieranie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej.
Podniesienie uposażeń żołnierzy zawodowych.
Przygotowanie Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Mor-
skiego RP, zawierającej program rozwoju sił morskich.
Wspieranie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.
Ustanowienie nowych Polskich Kontyngentów Wojskowych na 
Łotwie, Sycylii, Bliskim Wschodzie oraz w Rumunii.
Zapewnienie stałej obecności wojsk NATO na terytorium Pol-
ski. Wschodnia flanka Sojuszu została wzmocniona przez roz-
mieszczenie czterech batalionów w Polsce i krajach bałtyckich.
Organizacja manewrów Anakonda-16, największych ćwiczeń 
wojskowych w Polsce po 1989 roku, z udziałem wojsk NATO  
i kilku państw partnerskich Sojuszu. 
Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce dzięki de-
klaracji ws. obronności podpisanej z Prezydentem USA Donal-
dem Trumpem. Dokument został uzupełniony o wspólną deklara-
cję dotyczącą pogłębienia współpracy obronnej, w której określono 
m.in. szczegółowe rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

Bezpieczeństwo

59

W 2016 roku Prezydent awansował do stopnia generała Jana Karskiego legen-
darnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego.
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Ścisła współpraca z wojskami amerykańskimi, której wynikiem 
są m.in. międzynarodowe ćwiczenia DEFENDER-Europe orga-
nizowane w Polsce w roku 2020 przez MON oraz Dowództwo 
Wojsk Lądowych USA. 
Umowa na dostawę systemu artylerii rakietowej HIMARS, sys-
temu antyrakietowego Patriot oraz wielozadaniowych samolo-
tów F-35.
Rozpoczęcie budowy amerykańskiej instalacji obrony przeciw-
rakietowej.
Doprowadzenie do przystąpienia Polski do PESCO, czyli stałej 
współpracy strukturalnej wybranych państw Unii Europejskiej. 
Warunkiem przystąpienia do PESCO jest spełnienie wyższych 
kryteriów zdolności militarnej. 
Spotkania z żołnierzami:
• wizyty w sześciu Polskich Kontyngentach Wojskowych: Kuwejt,  
 Afganistan, Łotwa, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Sycylia;
• kilkadziesiąt wizyt na poligonach oraz w jednostkach wojsko- 
 wych w Polsce;
• spotkania z żołnierzami sojuszniczych armii stacjonujących  
 w Polsce.
Wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego:
• udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego  
 w Kielcach w 2015, 2016, 2018 i 2019 roku. Fundowanie głów- 
 nej nagrody Targów dla produktu polskiego przemysłu zbroje- 
 niowego najlepiej służącemu podniesieniu bezpieczeństwa  
 żołnierzy. MSPO jest trzecią co do wielkości wystawą przemy- 
 słu obronnego w Europie;
• wizyta w Jordanii, podczas której Prezydent odwiedził zakłady  
 KADDB produkujące sprzęt wojskowy oraz wziął udział w se- 
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Podczas wizyty w USA Prezydent wygłosił wykład dla kadetów w prestiżowej Akademii Wojsko-
wej w West Point jako pierwsza w historii głowa państwa polskiego. Prezydent skorzystał też  
z tradycyjnego prawa udzielenia amnestii kadetom ukaranym za przewinienia dyscyplinarne.
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 minarium na temat rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Jordanii  
 i w Polsce. W wizycie towarzyszyli Prezydentowi przedstawiciele  
 polskiego przemysłu zbrojeniowego; 
• wizyty w zakładach zbrojeniowych, m.in. Wojskowych Zakła- 
 dach Motoryzacyjnych w Poznaniu, Hucie Stalowa Wola, PZL- 
 Świdnik, MESKO;
• promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach wizyt  
 zagranicznych.
Udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego  
w Katowicach w 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. Pod-
czas obchodów Prezydent wziął udział w defiladzie „Wierni Pol-
sce” oraz wręczył nominacje generalskie i odznaczenia. 
Doprowadzenie do podpisania postanowienia o udziale Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w operacji EUNAVFOR MED 
„Irini”. Głównym celem tej operacji wojskowej będzie kontro-
la embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Poprzednio Polski 
Kontyngent Wojskowy brał udział w pięcioletniej operacji „So-
phia”, która została powołana w odpowiedzi Unii Europejskiej 
na kryzys migracyjny.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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bezpieczeństwO wewnętrzne

Modernizacja Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Ochrony Państwa.
Modernizacja Służby Więziennej.
Zmiana świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy Poli-
cji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,  
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W Kaplicy Pałacu Prezydenckiego znajduje się krzyż wycięty z fragmentu zniszczonych wież 
World Trade Center przywieziony przez polskich strażaków, którzy pomagali podczas akcji ratun-
kowej po zamachach w Nowym Jorku w 2001 roku.
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cyberbezpieczeństwO

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin.
Nowelizacja ustawy przyznająca funkcjonariuszom Policji, 
Straży Granicznej i Służby Więziennej prawo do zrzeszania się  
w różnych związkach zawodowych.
Budowanie relacji z przedstawicielami służb mundurowych:
• wizyta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  
 w Koszalinie;
• udział w corocznych obchodach Święta Policji;
• udział w corocznych obchodach Dnia Strażaka;
• spotkanie ze strażakami ochotnikami podczas wizyty na tere- 
 nach dotkniętych przez nawałnicę w 2017 roku;
• podziękowania dla strażaków, którzy walczyli ze skutkami orka- 
 nu „Sabina”;
• przyznanie odznaczeń strażakom walczącym z pożarem na tere- 
 nie Biebrzańskiego Parku Narodowego;
• wręczenie promes na zakup wozów dla OSP z terenów woj. mazo- 
 wieckiego, woj. pomorskiego i woj. śląskiego.

Uwzględnienie zagadnień cyberbezpieczeństwa i przestrzeni in-
formacyjnej w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. 
Określono m.in. najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla tych 
obszarów. 
Przyjęcie Cyber Defence Pledge podczas szczytu NATO  
w 2016 roku. W dokumencie sojusznicy zobowiązali się do pod-
niesienia swojego poziomu cyberbezpieczeństwa oraz do mię-
dzynarodowej współpracy poprzez edukację, szkolenia oraz wy-
mianę informacji.
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Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce Prezydent RP. Wręczenie tego stopnia 
stanowi element ceremoniału wojskowego nawiązujący do średniowiecznej tradycji 
rycerskiej pasowania na rycerza.
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bezpieczeństwO energetyczne

Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w pracach nad krajowy-
mi ramami cyberbezpieczeństwa, czego wynikiem była ustawa  
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Przedstawiciele Prezydenta uczestniczyli w pięciu edycjach Eu-
ropejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. Podczas 
każdej edycji w sesji otwierającej odczytywane były listy od Pre-
zydenta RP do organizatorów i uczestników Forum.
Udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu” będącej ini-
cjatywą Komisji Europejskiej na rzecz promocji bezpieczeń-
stwa w Internecie. Prezydent, we współpracy z Państwowym In-
stytutem Badawczym NASK oraz CERT Polska, zorganizował  
w Pałacu Prezydenckim cykl lekcji dla młodzieży na temat bezpie-
czeństwa w sieci.

Budowa gazociągu Baltic Pipe, który jest kluczowym elemen-
tem korytarza gazowego Północ-Południe.
Zawarcie umowy na dostawy amerykańskiego gazu do Polski  
w 2018 roku. Umowa jest realizowana.
Porozumienie „Memorandum o współpracy w dziedzinie cywil-
nego wykorzystania energii jądrowej” podczas wizyty w USA. 
Porozumienie to wyraża gotowość obu stron do współpracy przy 
polskim Programie energetyki jądrowej. 
Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu.
Stały monitoring działań administracji rządowej poprzez dzia-
łalność Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. 
Istotne przyczynienie się do modernizacji i rozwoju polskie-
go przemysłu energetycznego poprzez poparcie rozbudowy 
Elektrowni Opole oraz wspieranie nowoczesnych inwestycji  
w Elektrowni Dolna Odra.
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Baltic Pipe to element współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorze. Dzięki budo-
wie interkonektorów gazowych możliwy będzie transport gazu do innych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej.
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Zaangażowanie w tworzenie ram prawnych pozwalających zna-
cząco przyspieszyć inwestycje w infrastrukturę mające kluczo-
we znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Uporządkowanie rynku paliw oraz zwiększenie kontroli pań-
stwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej  
i paliw. 
Uwolnienie cen gazu w celu umożliwienia konkurencyjnego 
rozwoju na rynku gazu. Obecnie jedynie ceny dla odbiorców  
w gospodarstwach domowych pozostają regulowane. 
Ujednolicenie reżimu prawnego w stosunku do wszystkich ga-
zociągów przesyłowych przebiegających przez granice RP przez 
tzw. dyrektywę gazową.
Podkreślanie na forum międzynarodowym znaczenia pozyski-
wania energii z węgla w Polsce w celu ochrony polskich intere-
sów w Unii Europejskiej. Wskazywanie na konieczność zmiany 
nie surowca, ale technologii na bardziej przyjazną środowisku. 
Wielokrotne spotkania z polskimi górnikami oraz uczestnicze-
nie w świętach górniczych.
Ochrona interesów energetycznych Polski poprzez m.in. podpi-
sanie deklaracji energetycznej z Prezydentem Ukrainy.
Zainaugurowanie Polsko-Australijskiego Forum Energetyczne-
go w Sydney, poświęconego możliwości współpracy pomiędzy 
Polską a Australią w zakresie polityki energetycznej.
Doprowadzenie do amerykańskiego embarga na firmy budujące 
Nord Stream 2.
Współpraca ze Słowacją, Czechami, Węgrami i Litwą w zakresie 
polityki energetycznej. Wspólnie zadecydowano o konieczności 
budowy połączeń gazowych pomiędzy państwami. 
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Baltic Pipe biegnie najpierw z szelfu norweskiego do Danii, a następnie przez Danię 
do Polski, na nasze wybrzeże, do Trzęsacza.
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Dzięki konsekwentnej polityce Prezydenta i rządu uzyskanie 
przez Polskę – na podstawie wyroku trybunału w Sztokholmie – 
zwrotu 6 mld zł nienależnych nadpłat za dostawy gazu ziemnego 
z Rosji w ramach zawartego w 2014 r. Kontraktu Jamalskiego.
Przyjęcie przez szefów państw i rządów na szczycie COP24 w Ka-
towicach ogłoszonej przez Prezydenta RP deklaracji o solidarnej 
i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Deklaracja zakłada 
realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednocze-
snym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu 
dziedzictwa „Solidarności”.
Na wniosek Prezydenta zapisanie w Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP takich priorytetów, jak:
• rozbudowa i modernizacja sieci przesyłu i dystrybucji energii  
 elektrycznej; 
• zwiększenie dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej i gazu  
 ziemnego; 
• kontynuowanie działań dyplomatycznych, prawnych i admini- 
 stracyjnych na rzecz powstrzymania budowy infrastruktury  
 przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środko- 
 wej od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej;
• wzmocnienie odporności regionu Europy Środkowej na ryzyko  
 wykorzystywania dostaw gazu jako instrumentu nacisku poli- 
 tycznego.
Pozyskanie z amerykańskiej agencji rządowej DFC (US Inter-
national Development Finance Corporation) 1 miliarda dolarów 
dla inicjatywy Trójmorze na rozwój inwestycji w obszarze energe-
tyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Współpraca z władzami Norwegii i Danii w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego.
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W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda jako pierwszy 
prezydent RP wziął udział w Szczycie Bezpieczeństwa Jądrowego w Waszyngtonie.
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natO

Wzmocnienie sojuszniczych gwarancji udzielanych Polsce i pań-
stwom wschodniej flanki NATO.
Organizacja szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Polska go-
ściła: 17 prezydentów, w tym Prezydenta USA Baracka Obamę,  
21 szefów rządów, 41 ministrów spraw zagranicznych, 39 mini-
strów obrony. Na spotkaniu podjęto m.in. decyzję o ustanowieniu 
wysuniętej obecności wojskowej NATO w Polsce i innych pań-
stwach wschodniej flanki Sojuszu.
Wydanie postanowienia o stacjonowaniu grupy bojowej NATO 
w Polsce. Podczas szczytu NATO w Warszawie zapadła decyzja 
o rozmieszczeniu pododdziałów sojuszniczych w Polsce i krajach 
bałtyckich. 
Prowadzenie konsultacji z NATO dotyczących bezpieczeństwa 
Polski przez cały okres trwania prezydentury.
Zaangażowanie w inicjatywę Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9), 
grupującej państwa wschodniej flanki NATO (Polska, Bułgaria, 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry). Pod-
czas obrad w Warszawie w 2019 roku przyjęto Wspólną Deklara-
cję głów państw Bukareszteńskiej Dziewiątki. Podczas szczytu B9  
w Koszycach Prezydent omówił perspektywy wzmocnienia ame-
rykańskiej obecności wojskowej w Polsce i uzyskał dla nich pełne 
poparcie państw B9. 
Uroczyste powitanie żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO 
w Polsce. Stacjonowanie wojsk NATO w państwach wschodniej 
flanki było wynikiem decyzji podjętej podczas szczytu NATO  
w Warszawie.
Spotkanie z innymi liderami NATO w Brukseli 25 maja 2017 roku. 
Było to zarazem pierwsze spotkanie polskiego Prezydenta z Prezy-
dentem USA Donaldem Trumpem. 
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Podczas Szczytu NATO w Warszawie przywódcy obradowali przy stole mającym 
ponad 32 metry obwodu.
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Udział w obchodach 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO 
– NATOWeek, trwających od 4 do 13 marca 2019 roku. Prezy-
dent odwiedził polskich i amerykańskich żołnierzy stacjonujących  
na poligonach w Żaganiu i Orzyszu oraz Dowództwo Wielonaro-
dowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.
Udział w uroczystych obchodach 20 rocznicy przystąpienia państw 
Grupy Wyszehradzkiej do NATO. Obchody rocznicy odbyły się  
12 marca 2019 roku w Pradze, gdzie Prezydent spotkał się z Pre-
zydentami Czech, Słowacji i Węgier oraz wziął udział w debacie, 
w której mówił m.in. o polskich doświadczeniach z członkostwa  
w NATO i przyszłości Sojuszu.
Udział Prezydenta w spotkaniu przywódców NATO w Londynie  
w 2019 roku na obchodach 70. rocznicy powstania NATO. Prezy-
dent zgłosił istotny wkład Polski do Inicjatywy Gotowości NATO, 
przesądzając tym samym o sukcesie tej inicjatywy.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

trójmOrze

Powołanie inicjatywy Trójmorza przy udziale 12 głów państw re-
gionu.
Cztery szczyty Trójmorza. Zaangażowanie w inicjatywę także 
międzynarodowych partnerów spoza regionu, m.in. Niemiec  
i USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wziął 
udział w szczycie Trójmorza w Warszawie w 2017 roku. 
Inicjatywa i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy 
Trójmorza. 
Utworzenie Rady Biznesu Trójmorza. Organizacja zrzesza wio-
dące firmy regionu.
Stworzenie wspólnego indeksu giełdowego, zrzeszającego ponad 
100 największych spółek z 7 państw regionu (Chorwacji, Czech, 
Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier) pod nazwą CE-
Eplus. Jest to de facto indeks giełdowy Trójmorza.

Prezydent Andrzej Duda jest współtwórcą, wraz z Prezydent Chorwacji, Inicjatywy Trójmo-
rza – pierwszej tak szerokiej platformy zacieśniania współpracy ekonomicznej i infrastruktu-
ralnej państw członkowskich UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Ciekawostka
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Stworzenie Katalogu Projektów Priorytetowych Inicjatywy Trój-
morza.
Uzyskanie oficjalnego poparcia dla Inicjatywy ze strony USA, 
Niemiec i struktur Unii Europejskiej. 
Organizacja Forum Regionów Trójmorza.
Udział i wystąpienia podczas forów biznesowych Trójmorza.
Przyjęcie wspólnych deklaracji Szczytów Inicjatywy Trójmorza. 
W deklaracjach tych potwierdzono podstawowe filary i cele Ini-
cjatywy Trójmorza: pobudzanie rozwoju gospodarczego, wzmac-
nianie spójności UE i wzbogacanie więzi transatlantyckich.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

aktywnOśĆ na fOrum Onz

Skuteczna kampania na rzecz wyboru Polski w skład Rady Bez-
pieczeństwa ONZ na dwuletnią kadencję. Polska została popar-
ta rekordową liczbą głosów – 190 głosów poparcia, bez głosów 
sprzeciwu. 
Skuteczne działanie na rzecz wyboru Polski na trzyletnią kaden-
cję do Rady Praw Człowieka ONZ. Polska rozpoczęła kadencję  
1 stycznia 2020 roku.
Organizacja Szczytu Klimatycznego ONZ „COP24” w Kato-
wicach. Przyjęcie zaproponowanej przez Polskę deklaracji Just 
Transition, dotyczącej sprawiedliwej transformacji klimatycznej. 
Decyzja o powrocie Polski do misji pokojowych ONZ, tzw. błę-
kitnych hełmów. Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej do-
łączyli do batalionu irlandzkiego i komponentu węgierskiego  
w ramach mandatu ONZ jako Tymczasowe Siły ONZ  w Libanie 
(ang. United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL).
Pięć wystąpień na sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, doty-
czących m.in. dużych ruchów uchodźców, zmniejszania ubóstwa 
i nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Prezydent jest pierwszym prezydentem podnoszącym na forach międzynaro-
dowych, w tym podczas Zgromadzeń Ogólnych ONZ, kwestie prześladowań 
religijnych na świecie.

Ciekawostka
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Przewodniczenie obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ w maju 
2018 roku. Tematem debaty było prawo międzynarodowe jako 
gwarancja pokoju na świecie.
Skuteczne wypromowanie polskiej dewizy ONZ „Pokój przez prawo”.
Wystąpienie podczas debaty wysokiego szczebla ONZ z okazji 30-le-
cia Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej z inicjatywy Polski.
Wystąpienie w Food and Agriculture Organization (FAO), or-
ganizacji wyspecjalizowanej ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa  
w 2018 roku. Prezydent mówił o konieczności eliminacji głodu 
na świecie oraz ochronie środowiska naturalnego. Było to pierw-
sze w historii wystąpienie polskiego Prezydenta na forum FAO.
Udział w szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku. W szczy-
cie uczestniczyli przywódcy ok. 60 krajów. 
W zespole sal Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzono „polski po-
kój”. Nawiązując do istniejącej w ONZ tradycji, Polska przekazała 
do budynku ONZ różne elementy dekoracyjne wystroju wnętrz, 
promując w ten sposób swoją tradycję, historię i kulturę.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

stOsunki pOlskO-amerykańskie

Wizyty dwóch kolejnych prezydentów USA w Polsce: Barac-
ka Obamy podczas szczytu NATO i Donalda Trumpa, podczas 
szczytu Trójmorza. 
Przełomowe uzgodnienia skutkujące zniesieniem wiz dla Polaków 
udających się do Stanów Zjednoczonych od 11 listopada 2019 roku.
Wzrost polsko-amerykańskich obrotów gospodarczych. W 2017 
roku polsko-amerykańskie obroty handlowe przekroczyły rekor-
dową kwotę 10 mld dolarów.
Zakup systemu obrony Patriot. Kontrakt na zakup systemu an-
tyrakietowego Patriot był największą umową zbrojeniową w hi-
storii polskiego wojska.

Andrzej Duda jako pierwszy urzędujący Prezydent odwiedził tzw. „Amery-
kańską Częstochowę” – Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej 
w Doylestown w Pensylwanii.

Ciekawostka
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Dostawy amerykańskiego gazu do Polski. Pierwsza dostawa na-
stąpiła w 2019 roku. 
Zakup wielozadaniowych samolotów F-35 od USA.
Deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, 
dotycząca współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronno-
ści, energetyki oraz wymiany handlowej, podpisana podczas 
pierwszej wizyty Prezydenta w USA. Była to pierwsza deklaracja 
w historii osobiście podpisana przez prezydentów Polski i USA. 
Podniesienie poziomu relacji polsko-amerykańskich oraz obję-
cie przez Amerykę funkcji państwa ramowego wschodniej flanki 
NATO.
Inauguracja budowy amerykańskiej instalacji obrony przeciw-
rakietowej w 2016 roku.
Inauguracja polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych oraz 
ciągłe starania o zwiększenie liczby wojsk amerykańskich sta-
cjonujących w Polsce. Jeszcze nigdy w historii stosunków Polski 
i Stanów Zjednoczonych intensywność dialogu politycznego nie 
stała na tak wysokim poziomie. 
Wizyta Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike Pence’a  
w Warszawie, związana z udziałem w międzynarodowej konfe-
rencji bliskowschodniej organizowanej wspólnie przez Polskę  
i USA. Rozpoczęty przez konferencję tzw. proces warszawski słu-
ży wypracowaniu rozwiązań dla stabilizacji Bliskiego Wschodu.
Waszyngtońskie spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości.
Wizyta Prezydenta w USA w 2019 roku:
• wspólna deklaracja ws. obronności, dzięki której amerykańska  
 obecność w Polsce została wzmocniona o ok. 1 tys. żołnierzy;
• nawiązanie polsko-amerykańskiej współpracy w walce z rakiem;

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Andrzej Duda jako pierwszy Prezydent w historii Polski złożył w trakcie swojej kadencji 
aż 11 wizyt w Stanach Zjednoczonych, w tym gościł na zaproszenie Prezydenta Stanów 
Zjednoczonych w Białym Domu dwukrotnie w ciągu jednego roku i odwiedził oba wybrzeża 
USA podczas jednej wizyty.
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udział w pOlityce eurOpejskiej

• rozmowy z Prezydentem USA Donaldem Trumpem o współpra- 
 cy energetycznej;
• otwarcie przez Prezydenta Polskiego Tygodnia Biznesu i Inno- 
 wacji w Nevadzie;
• wystąpienie Prezydenta podczas otwarcia Polsko-Amerykań- 
 skiego Forum Nowych Technologii;
• udział Prezydenta w konferencji prasowej w Dolinie Krzemowej.
Wizyta Wiceprezydenta USA Mike Pence’a w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w 2019 roku i z okazji 80. rocznicy 
wybuchu drugiej wojny światowej.

Wystąpienie na forum Komitetu Ministerialnego Rady Europy 
w 2016 roku w związku z 25. rocznicą przyjęcia Polski do Rady 
Europy. Prezydent RP przekazał do siedziby Rady Europy kopię 
tablicy z 21 gdańskimi postulatami Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego. 
List do przywódców państw europejskich z pięciopunktowym 
planem wspólnego działania na rzecz przezwyciężania negatyw-
nych skutków pandemii koronawirusa. 
Regularne spotkania z głowami państw Unii Europejskiej.
Regularne spotkania z głowami państw Grupy Wyszehradzkiej 
oraz państw Bałkanów Zachodnich.
Budowanie partnerstwa na Wschodzie: spotkania z głowami 
państw – Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu.
Rozwój partnerstwa polsko-niemieckiego. Częste spotkania  
na szczeblu prezydenckim, w tym wspólne obchody 25 rocznicy 
podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. 
Spotkania Pary Prezydenckiej z Papieżem Franciszkiem.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

Prezydent Andrzej Duda był jedyną głową państwa, którą Węgrzy zaprosili na rocznicę 
obchodów rewolucji 1956 roku. Był to wyraz uznania ze strony Węgier dla Polaków, którzy 
w 1956 roku okazali liczne akty solidarności dla rewolucji antykomunistycznej.
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Trzykrotny udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.
Udział w uroczystościach obchodów stulecia stosunków dyplo-
matycznych Polski z poszczególnymi państwami europejskimi. 
Promowanie postawy proeuropejskiej poprzez m.in. wystąpie-
nie na II Ogólnoeuropejskim Kongresie Europeistyki „Państwo 
w Unii Europejskiej”.
Zacieśnienie relacji Polska – Litwa, m.in. poprzez wspólne uczczenie 
przez prezydentów Polski i Litwy 450. rocznicy Unii Lubelskiej w 2019 
roku oraz regularne spotkania z mniejszością polską na Litwie.
Udział w spotkaniach prezydentów państw Grupy Arraiolos,  
w skład której wchodzą Austria, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, 
Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Polska, Portu-
galia, Słowenia.
Udział w XIX Forum Polsko-Niemieckim „Europa 1918–2018: 
historia z przyszłością”.
Udział w Tygodniu Europejskim. Wygłoszenie orędzia podsu-
mowującego 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, spo-
tkania z przywódcami państw aspirujących do UE oraz z szefo-
wą dyplomacji UE Federicą Mogherini.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

Andrzej Duda w 2016 jako pierwszy Prezydent w historii Polski odwiedził 
ośrodek naukowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)  
w Szwajcarii. 

Ciekawostka

prOmOcja pOlskiej gOspOdarki na świecie

Wzrost polskiego eksportu dzięki skutecznej promocji polskich 
spółek za granicą. W 2019 roku padł rekordowy wynik prawie  
2 mld zł nadwyżki eksportu nad importem.
Reprezentowanie Polski podczas Światowego Forum Ekonomicz-
nego (WEF) w Davos:
• promowanie regionu Trójmorza. Dzięki konsekwencji Prezyden- 
 ta światowy biznes uznał region Trójmorza za odrębny ważny 
 element światowej gospodarki;
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Australia jest trzecim, po Chinach i Indiach, rynkiem eksportowym polskich 
towarów i usług w rejonie Azji i Pacyfiku.

Ciekawostka

• inauguracja Domu Polskiego (Polish House) w roku 2019. Był to  
 pierwszy w historii pawilon polski na WEF. Otwarto go również  
 w roku 2020;
• liczne spotkania i rozmowy wspierające gospodarcze interesy Pol- 
 ski. Prezydent spotkał się m.in. z Sekretarzem Generalnym OPEC,  
 szefem Międzynarodowej Agencji Energetycznej i szefową Mię- 
 dzynarodowego Funduszu Walutowego oraz z przedstawicielami  
 firm, takich jak: Google, Microsoft czy Ericsson.
Pierwsza w historii oficjalna wizyta państwowa Prezydenta RP  
w Meksyku i wystąpienie na uroczystej sesji senatu Meksykańskich 
Stanów Zjednoczonych. Przyjęcie wspólnej deklaracji „W kierun-
ku partnerstwa strategicznego między Meksykiem a Polską”.
Intensyfikacja relacji gospodarczych z Kazachstanem. Doprowa-
dzenie do zawarcia porozumienia między rządem RP a rządem 
Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz 
umów, które sukcesywnie pozwoliły na wzrost polskiego eksportu 
na rynek kazachstański o 28%. W efekcie współpracy prezydentów 
w 2017 roku uruchomiono także bezpośrednie połączenie lotnicze 
Polska – Kazachstan. 
Wizyta w Etiopii i wystąpienie na forum Unii Afrykańskiej. Pierw-
sza w historii wizyta głowy państwa polskiego w Afryce Subsaha-
ryjskiej.
Pierwsza w historii oficjalna wizyta Prezydenta RP w Australii  
i Nowej Zelandii.
Zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w dziedzinie rolnic-
twa z Senegalem.
Wizyta w Wietnamie, podczas której podpisano umowę inwesty-
cyjną pomiędzy polską spółką Adamed Holding a wietnamską fir-
mą Dat Vi Phu Pharmaceutical JSC. Była to największa polska 
inwestycja bezpośrednia w Wietnamie. 

73



PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

polityka zagraniczna

stOsunki pOlskO-chińskie

Wizyta Prezydenta w Chinach, która zaowocowała wieloma 
umowami dwustronnymi.
Wizyta Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi 
Jinpinga w Polsce i podpisanie wszechstronnego strategicznego 
partnerstwa pomiędzy RP a Chinami. 
Udział Prezydenta w szczycie gospodarczym państw środkowoeu-
ropejskich i Chin („16+1”).
Prowadzenie dialogu polityczno-gospodarczego z Chinami, co za-
owocowało wzrostem eksportu polskiej żywności do Chin. Dzięki 
otwarciu Euroterminalu Sławków czas transportu towarów mię-
dzy Polską a Chinami został skrócony niemal dwukrotnie. 
Rozwinięcie współpracy na poziomie samorządowym. Już po-
nad 50 miast polskich i chińskich ma podpisane umowy o wza-
jemnym partnerstwie.

Wizyta w zakładach wojskowych KADDB w Jordanii. 
Wystąpienie na forum przedstawicieli amerykańskiego bizne-
su, zorganizowanym przez U.S. Chamber of Commerence pod-
czas wizyty w USA we wrześniu 2016 roku. Poparcie negocjacji  
w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską 
a USA (TTIP).

wielkie międzynarOdOwe wydarzenia histOryczne

Organizacja uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej. Uczestniczyło w nich 40 przedstawicieli 
delegacji zagranicznych (w tym 17 głów państw, 4 szefów rządów  
i 2 wiceprezydentów).
Organizacja obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-
-Birkenau.
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W uroczystościach z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino po raz 
pierwszy, na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy, wziął udział także Pre-
zydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella.
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pOlOnia i pOlacy mieszkający za granicą

Utworzenie Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 
w ramach Kancelarii Prezydenta RP.
Zapewnienie ulg w przejazdach w Polsce polonijnym nauczycie-
lom i uczniom. Projekt ustawy był odpowiedzią na liczne apele ro-
dziców oraz nauczycieli polskich mieszkających poza granicami 
kraju i został podpisany przez Prezydenta w styczniu 2017 roku.
Budowanie dobrych relacji z Polonią i Polakami mieszkającymi za 
granicą. Prezydent spotyka się ze środowiskami polonijnymi i pol-
skimi podczas każdej wizyty zagranicznej; jest pierwszą w historii 
głową państwa polskiego, która uczyniła takie spotkania stałym 
elementem swoich wizyt.
Organizacja Dnia Polonii i Polaków za Granicą obchodzonego co-
rocznie 2 maja. W czasie obchodów Prezydent wręcza flagi pań-

75

Udział w upamiętnieniu 75. rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Łucku na 
Ukrainie. 
Udział w uroczystościach pochówkowych powstańców styczniowych 
na cmentarzu Na Rossie w Wilnie.
Udział w obchodach 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 
Udział w uroczystościach z okazji wyzwolenia Bredy w Niderlan-
dach.
Udział w uroczystościach z okazji rocznicy bitwy o Ardeny na za-
proszenie Króla Belgów Filipa I i Wielkiego Księcia Luksemburga 
Henryka.
Udział w obchodach 20. rocznicy przystąpienia Polski, Czech i Wę-
gier do NATO.
Udział w koncertach z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę w Berlinie oraz w siedzibie ONZ w Genewie.

Podczas wizyty w Nowej Zelandii Para Prezydencka otrzymała od przedsta-
wicieli Polonii oryginalną polską flagę spod Monte Cassino. Flaga jest obecnie 
eksponowana w Pałacu Prezydenckim.
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stwowe organizacjom krajowym i polonijnym oraz odznaczenia 
osobom zasłużonym w działalności na rzecz promowania kultury  
i historii polskiej za granicą.
Propagowanie inicjatyw krajowych służących pielęgnowaniu 
dziedzictwa narodowego i umacnianiu polskiej tożsamości, 
także w środowiskach polonijnych – np. Narodowe Czytanie,  
Dyktando Polonijne czy Olimpiada historii Polski dla Polonii  
i Polaków za granicą. 
Honorowy Patronat Pary Prezydenckiej nad akcją „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. Przedstawiciele Pary Prezydenckiej odwie-
dzili dotychczas 65 miejscowości (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, 
Litwa, Kazachstan, Rosja i Rumunia). Przekazano łącznie ok. 30 
ton żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, mate-
riałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.
Wspieranie nauki języka polskiego i kultywowania kultury pol-
skiej w środowiskach polonijnych – np. poprzez spotkania Pierw-
szej Damy z polonijnymi nauczycielami.
Spotkania z Polonią i Polakami w ponad 25 krajach, w tym spo-
tkanie z przedstawicielami Polonii amerykańskiej w Millenium 
Park w Chicago w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 
7000 osób i było to największe wydarzenie polonijne na świecie  
w roku 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
Spotkanie z przedstawicielami Polskich Dzieci z Pahiatua pod-
czas wizyty w Nowej Zelandii. Są to osoby, pochodzące z pol-
skich rodzin zesłanych przez Sowietów na Wschód, które w 1944 
roku przybyły do Nowej Zelandii na zaproszenie tamtejszego 
rządu. Polacy w Nowej Zelandii czekali aż 74 lata na wizytę Pol-
skiego Prezydenta.
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Akcja Narodowego Czytania odbyła się już w ponad 30 krajach na całym świecie, 
w tym w Chinach, Japonii, Singapurze, Argentynie, Brazylii, Tunezji i Togo.
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Wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z epidemią 
koronawirusa, m.in. wypłaty zasiłków dla rodziców na czas za-
mknięcia szkół. 
Pełna współpraca Prezydenta z rządem RP w sprawie walki  
z koronawirusem i skutkami ekonomicznymi epidemii. 
Stworzenie we współpracy z rządem tarczy antykryzysowej dla 
przedsiębiorców.
Uwzględnienie kwestii epidemii w nowej Strategii Bezpieczeń-
stwa Narodowego RP.
List do przywódców państw europejskich zachęcający do dysku-
sji o przyszłości Unii Europejskiej w obliczu epidemii. Wysto-
sowanie pięciopunktowego planu dla Europy. List spotkał się  
z licznymi reakcjami liderów państw europejskich i dał impuls 
do debaty także ze środowiskami eksperckimi USA i Europy. 
Inicjatywa zwołania specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie 
koronawirusa już w lutym 2020 roku.
Spotkania z władzami organizacji harcerskich i Głównym In-
spektorem Sanitarnym w celu omówienia zagrożeń i możliwego 
wsparcia potrzebujących przez organizacje harcerskie.
Spotkanie z przedstawicielami instytucji finansowych w celu 
ustanowienia regulacji, umożliwiających zawieszenie spłaty 
kredytu na co najmniej kilka miesięcy.
Prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami – m.in. wideokonfe-
rencja z producentami żywności oraz wystąpienie na konferen-
cji „Tarcza dla polskich firm i pracowników”.
Wideokonferencje z członkami Rady ds. Przedsiębiorczości  
w celu wypracowania rekomendacji dla dalszego wsparcia przed-
siębiorców.
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Z inicjatywy Prezydenta uchwalona została nowelizacja ustawy Kodeks  
spółek handlowych dająca możliwość prowadzenia zgromadzeń wspólników 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.
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Rozmowy z głowami innych państw w celu bardziej efektywne-
go zarządzania kryzysem, w tym rozmowy telefoniczne na te-
mat współpracy w obliczu pandemii z przywódcami Niemiec, 
Korei Południowej, Włoch, USA, Ukrainy, Węgier, Litwy, Ło-
twy i Estonii.
Udział w wideokonferencji z przedstawicielami przedsiębiorców 
w sprawie bezpieczeństwa medyczno-farmaceutycznego Polski.
Produkcja przyłbic medycznych w Pałacu Prezydenckim. Pierw-
sza Dama Agata Kornhauser-Duda osobiście składała przyłbice 
medyczne. Środki ochronne trafiły do ośrodków pomocy spo-
łecznej, hospicjów i innych miejsc. 
Zaangażowanie w problemy edukacji podczas epidemii – udział 
w wideokonferencji z ministrami w sprawie zdalnego naucza-
nia. Wsparcie akcji „E-dukacja” także przez Pierwszą Damę.
Program czytania książek dzieciom przez Pierwszą Damę w for-
mule zdalnej w ramach akcji „Zostań w domu”. 
Inauguracja akcji szycia maseczek „Polskie Szwalnie”. W zaini-
cjowaną przez Prezydenta akcję włączyły się liczne polskie firmy 
odzieżowe. 
Wizyty w Orlenie i Polfie Tarchomin – strategicznych zakładach 
produkujących środki ochrony osobistej.
Wideokonferencja z zespołem twórców pierwszego polskiego te-
stu na koronawirusa. 
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W czasie epidemii COVID-19 Rada ds. Przedsiębiorczości odbywa wideokonfe-
rencje, w których bierze udział około 40 osób z różnych miejsc Polski.
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Deklaracja przeciwko prywatyzacji publicznych szpitali. Dbanie  
o równy dostęp do leczenia, także dla mniej zamożnych obywateli. 
Największy w historii III RP wzrost nakładów na służbę zdrowia.  
W ustawie budżetowej na rok 2020 zaplanowane wydatki na służbę 
zdrowia wynoszą aż 110 mld zł. 
Inicjatywa – Narodowa Strategia Onkologiczna. Jest to kompleksowy 
plan walki z nowotworami zaprojektowany na najbliższych dziesięć 
lat opiniowany pozytywnie przez zagraniczne centra walki z rakiem. 
Projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Fundusz ma przede 
wszystkim wspierać pacjentów onkologicznych oraz cierpiących 
na choroby rzadkie, przede wszystkim dzieci. Obecnie trwają pra-
ce nad ustawą.
Inicjatywa ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzysta-
nia z solarium. Ustawa weszła w życie w 2018 roku. W następstwie 
ustawy Polska została wymieniona w raporcie WHO jako jeden  
z nielicznych krajów, który wprowadził profilaktykę czerniaka. 
Zwiększenie nakładów na leki w ramach programu „Leki 75+”.  
Ponad 2,4 mln seniorów skorzystało z programu.
Zachęcanie do dialogu na temat służby zdrowia podczas konferencji 
„Nic nowego bez nas. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpły-
wu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”. 
Dążenie do zmian systemowych w zakresie opieki nad osobami 
starszymi. Prezydent wziął udział w konferencji „Centrum Zdrowia 
75+”. Jest to inicjatywa polegająca na zapewnieniu kompleksowej 
opieki coraz liczniejszej grupie osób starszych, podjęta przez Naro-
dową Radę Rozwoju przy Prezydencie RP.
Wsparcie dla idei transplantacji w Polsce przez udział w marszu 
nordic walking „TAK dla transplantacji” oraz objęcie honorowym 
patronatem społecznej inicjatywy „Bieg po Nowe Życie”.
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W 2020 roku Prezydent udostępnił do celów cywilnych Lotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu lądowisko na terenie prezydenckiej rezydencji w Wiśle.
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wsparcie pOlskiej gOspOdarki

Powstanie średniookresowej strategii rozwoju kraju.
Trzykrotna obecność na Światowym Forum Ekonomicznym  
w Davos.
Powołanie Rady Dialogu Społecznego, która ma na celu promo-
wanie i budowanie relacji opartych na komunikacji pomiędzy 
pracownikami, pracodawcami a rządem. 
Utworzenie Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie 
RP. Celem działania Rady jest wymiana informacji pomiędzy 
środowiskiem naukowym a biznesowym i poprawa warunków 
do rozwoju biznesu.
Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju, która jest forum kon-
sultacyjnym przygotowującym opinie, ekspertyzy oraz założenia 
merytoryczne dla prezydenckich projektów ustaw.
Rozmowy o intensyfikacji relacji gospodarczych z Australią, 
Wietnamem, Kazachstanem i Senegalem.
Budowanie relacji biznesowych poza Unią Europejską, podczas 
światowych wydarzeń dotyczących gospodarki, m.in:
• Narodowy Dzień Polski podczas Międzynarodowej wystawy  
 EXPO w Kazachstanie pt. „Energia Przyszłości”;
• Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze, które umożliwiło  
 spotkanie przedsiębiorców z dziedzin, takich jak: m.in. górnic- 
 two, energetyka, transport i logistyka;
• Forum Gospodarcze Polska – Senegal, które odbyło się w War- 
 szawie;
• XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, podczas którego Prezy- 
 dent wziął udział w debacie „Niedokończona integracja a aspira- 
 cje krajów europejskich”;
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W Pałacu Prezydenckim można obejrzeć jego szczegółową makietę wykonaną  
w nowoczesnej technologii druku 3D przez jednego z laureatów Nagrody Gospo-
darczej Prezydenta RP, firmę Zortrax.
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• Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy w Warszawie;
• Forum Biznesowe Trójmorza;
• Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie w USA.
Inauguracja Międzynarodowych Targów Pomocy Humanitarnej 
i Rozwojowej Warsaw Humanitarian Expo 2019, które są pio-
nierską inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej i szansą dla 
biznesu na wejście na globalny rynek dostaw na rzecz pomocy 
humanitarnej.
Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Celem 
Fundacji jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. Plat-
forma proponuje nowe rozwiązania technologiczne i sposoby za-
rządzania nimi.
Wsparcie górników: wielokrotne wizyty w polskich kopalniach, 
promowanie innowacyjnych technologii węglowych; m.in. wi-
zyta w KGHM Lubin, spółce skarbu państwa będącej jednym  
z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego w świecie.
Wsparcie inwestycji Polimery Police, będącej największą inwe-
stycją w branży chemicznej w Europie Środkowej.
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W ramach Polskiej Wystawy Gospodarczej powstał komiks opowiadający  
o historii polskiej gospodarki i najciekawszych wynalazkach.
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wsparcie pOlskich przedsiębiOrców

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ini-
cjatywa ustawy nakazującej umieszczenie w ocenie skutków re-
gulacji informacji o wpływie projektowanej regulacji na sektor 
małych i średnich firm. Ustawa weszła w życie w 2017 roku. 
Coroczny udział w Kongresie 590, który jest cyklicznym wyda-
rzeniem gospodarczym, skupiającym przedstawicieli polskiego 
biznesu, nauki i polityki. Kongres rokrocznie odbywa się pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta.
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Promowanie polskich przedsiębiorców poprzez coroczne przy-
znawanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda przy-
znawana jest najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, 
które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki i do pro-
mocji Polski na arenie międzynarodowej.
Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej – nowoczesnej i ela-
stycznej formy prowadzenia działalności gospodarczej, mającej  
na celu ułatwienie tworzenia i rozwoju startupów oraz zwiększe-
nie ich konkurencyjności.
Inicjatywa Polskiej Wystawy Gospodarczej, której celem jest 
prezentacja potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw.  
W ramach projektu w 2018 roku odbyła się wystawa inaugura-
cyjna, zaś w 2020 roku podczas wydarzenia „Od COP do Go-
spodarki 4.0” w Stalowej Woli zaprezentowało się blisko 70 firm  
z różnych branż z całego kraju, które zostały wybrane przez Ka-
pitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej.
Wspieranie małych przedsiębiorstw m.in. poprzez udział  
w Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej  
Przedsiębiorczości.
Wręczenie certyfikatów w IX i X edycji konkursu „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs ma na celu promowanie 
przestrzegania zasad pracy.
Reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców w spo-
tkaniach np. z kierownictwem BusinessEurope, stowarzyszenia 
przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli oraz poza-
rządowej organizacji Konfederacja Lewiatan.
Udział w spotkaniach z cyklu „Śniadania w Belwederze. Jak oży-
wić przedsiębiorczość w Polsce”.

Podczas wydarzenia „Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny” na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za-
prezentowana została rakieta ILR-33 Bursztyn, która podczas testów we wrześniu 2019 roku osiągnęła pułap 
23 km. Jest to pierwsza na świecie rakieta wykorzystująca nadtlenek wodoru o tak wysokim stężeniu (98%+).

Ciekawostka



PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

rozwÓJ ekonomiczny

technOlOgie i innOwacje

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne promujące prowa-
dzenie działalności innowacyjnej w ramach rządowego pakietu 
ustaw o innowacyjności. 
Ustanowienie dwóch nowych kategorii Nagrody Gospodarczej: 
„Startup_PL” oraz „Badania + Rozwój”.
Projekt „Startupy w Pałacu”, którego do tej pory odbyło się pięć 
edycji. Inicjatywa aktywnie wspiera młodych przedsiębiorców 
w poszukiwaniu inwestorów. Laureaci trzech edycji otrzymali 
specjalne „paszporty”, które pozwoliły im wziąć udział w zagra-
nicznych misjach gospodarczych Prezydenta RP.
Inicjatywa cyklu konferencji „Perspektywy dla rozwoju Interne-
tu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”. Celem jest wsparcie osób 
zainteresowanych działaniem na rynku innowacyjnych techno-
logii i dążenie do efektywnej kompleksowej transformacji cyfro-
wej Polski.
Inicjatywa spotkań z przedstawicielami polskich startupów  
w ramach konferencji tematycznych i wspieranie tego sektora 
polskiej gospodarki.
Przyjęcie Deklaracji Warszawskiej przez liderów państw V4, 
mającej na celu wspieranie się nawzajem w promowaniu inno-
wacji, nauki, badań w zakresie cyfryzacji państw V4 na arenie 
międzynarodowej.
Organizacja wydarzeń promujących innowacyjne rozwiązania:
• konferencja „Technologie przyszłości. Biotechnologia”;
• konferencja „Technologie przyszłości. Elektromobilność”;
• konferencja „Technologie przyszłości. Przemysł kosmiczny”;
• konferencja „Technologie przyszłości. Motorsport”.

W projekcie „Startupy w Pałacu” wzięło udział w sumie ponad 160 startupów.
Ciekawostka
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Wręczenie nagród podczas gali XXV edycji plebiscytu o tytuł 
Złotego Inżyniera.
Inauguracja IV Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXIII Mię-
dzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki. 
Podczas Kongresu prezentowane są najnowsze badania naukowe.
Udział w uroczystości podpisania umowy na powstanie centrum 
technologiczno-gamingowego w Katowicach w lutym 2020 roku. 
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wsparcie pOlskiegO przemysłu  
i budOwy infrastruktury

Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie 
węzłem integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy.
Rozpoczęcie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.
Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich. Nowe 
przepisy wzmocniły kompetencje ministra gospodarki wodnej 
oraz usprawniły funkcjonowanie portów. 
Program „Kolej+” – nowelizacja ustawy o transporcie kolejo-
wym mającej na celu uzupełnienie lokalnej i regionalnej infra-
struktury kolejowej. 
Wsparcie przemysłu kolejowego poprzez Krajowy Program Ko-
lejowy.
Zwiększenie nakładów Programu Budowy Dróg Krajowych do 
135 mld zł.
Wsparcie projektów Via Baltica i Via Carpatia.

rOlnictwO i rOzwój Obszarów wiejskich

Wzmocnienie ochrony ziemi rolnej przed spekulacyjnym wyku-
pem przez wprowadzenie nowych regulacji obrotu ziemią. Za-
hamowanie wzrostu cen i ułatwienie nabycia gruntów rolnych 
przez rolników. 

Każdego roku w Dożynkach Prezydenckich w Spale bierze udział około  
10 tys. osób.
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Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących rolniczego han-
dlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji mar-
ginalnej, ograniczonej, lokalnej. Umożliwienie sprzedaży pro-
duktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych do sklepów, 
hoteli, stołówek i gospodarstw agroturystycznych. 
Wprowadzenie możliwości tworzenia spółdzielni rolników  
w celu ułatwienia dystrybucji i sprzedaży towarów. Rolnicy będący 
członkami spółdzielni mogą także korzystać z ulg podatkowych.
Wsparcie rolników podczas klęsk żywiołowych. Oprócz do-
raźnego wsparcia finansowego uruchomiono także programy 
przeciwdziałające suszy, w tym rozbudowę systemów nawod-
nień w produkcji rolniczej oraz poprawę żyzności gleb przez 
wapnowanie. 
Kultywowanie tradycji polskiej wsi poprzez wprowadzenie usta-
wy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowelizacja ustawy w 2019 
roku umożliwiła powstawanie Kół Gospodyń Wiejskich także  
w miastach do 5 tys. mieszkańców. Powstało ponad 9100 Kół 
Gospodyń Wiejskich, które otrzymały pomoc w wysokości  
ok. 46 mln zł.
Wsparcie koalicji państw Europy Środkowo-Wschodniej  
na rzecz wyrównania dopłat bezpośrednich w nowym okresie 
programowania.
Organizacja cyklu konferencji „Perspektywy dla mieszkańców 
obszarów wiejskich”. Podczas spotkań poszczególne minister-
stwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich miesz-
kańców. Celem konferencji jest też dialog z samorządami na te-
mat rozwoju wsi. 
Wspieranie budowy marki polskich produktów żywnościowych.
Wsparcie akcji „Kupuj świadomie – Produkt Polski”.

Nagrodą w ogólnopolskim finale konkursu „Bitwa regionów” w 2019 roku było spotkanie z Parą Prezydenc-
ką. Do konkursu zgłosiło się prawie 800 Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju, a przedstawicielki trzech 
zwycięskich kół spotkały się z Prezydentem i Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim, gdzie opowiedziały  
o swojej pasji do gotowania.
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Wprowadzenie nowego systemu znakowania żywności jako wol-
nej od GMO. 
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – wprowadzenie obo-
wiązku przekazywania niesprzedanych produktów żywnościo-
wych organizacjom pozarządowym. 
Wsparcie dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą  
z uwzględnieniem podwyższonych ponad obowiązujące standar-
dy warunków dobrostanu zwierząt. 
Otwarcie nowego połączenia kolejowego do Chin w ramach po-
szukiwania nowych rynków zbytu dla polskich produktów rol-
nych. Polska jest drugim krajem UE (obok Francji), który może 
eksportować jabłka do Chin.
Wsparcie rozwoju eksportu produktów rolnych. Wartość pol-
skiego eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszym 
kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 8,4 mld euro, o 9,9% wyż-
szy niż w roku poprzednim, który był rekordowy pod względem 
eksportu produktów rolno-spożywczych.
Wsparcie działań rządu w kwestii zapewnienia sprawiedliwego 
podziału środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2021–2027. 
Patronat nad utworzeniem Narodowego Instytutu Kultury  
i Dziedzictwa Wsi, którego głównym celem jest kształtowanie 
postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich. 
Instytut utworzony został w 2019 roku. 
Coroczna organizacja Dożynek Prezydenckich w Spale.  
W ostatnich latach w wydarzeniu wzięli też udział przedstawi-
ciele środowisk polskich i polonijnych z różnych państw euro-
pejskich. 
Utworzenie w ramach Narodowej Rady Rozwoju specjalnej sek-
cji Wieś i rolnictwo, w której wybitni specjaliści oceniają sytu-

Czas odwiedzania przez Parę Prezydencką stoisk w Miasteczku Regionów podczas Doży-
nek w Spale to około 6 godzin.
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ację na wsi, wypracowują rozwiązania i pomagają w podejmowa-
niu inicjatyw i działań na rzecz rolników i wsi.
Podniesienie znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego i pod-
kreślanie znaczenia zrównoważonej produkcji rolnej dla całego 
kraju, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Zaangażowanie w wydarzenia dotyczące rolnictwa:
• ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa;
• XVIII Kongres Gmin Wiejskich. Prezydent wziął udział w po- 
 znańskim kongresie w rocznicę 25-lecia reaktywowania Związku  
 Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
• Targi Rolno-Przemysłowe, w tym inauguracja Międzynaro- 
 dowych Targów Rolno-Przemysłowych w 2019 roku. W Targach  
 wzięło udział ponad 400 wystawców krajowych i zagranicznych.
Wspieranie konkursów dla rolników:
• konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”;
• konkurs „AgroLiga”;
• konkurs „Agroprzedsiębiorca”.
Otwarcie Narodowej Wystawy Rolniczej, zorganizowanej z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wysta-
wa prezentowała dziedzictwo i tradycję polskiej wsi.
Wspieranie dialogu społecznego w rolnictwie poprzez udział  
w spotkaniu inauguracyjnym Porozumienia Rolniczego, któ-
rego celem jest nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów 
polskiej wsi i sektora żywnościowego, wynikających z zagrożeń 
rozwojowych, lecz także dyskusja nad kierunkami działania  
w tych obszarach w perspektywie długoterminowej. 
Wizyty w gospodarstwach rolnych, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych.

Wieniec dożynkowy, który zwycięża w dorocznym konkursie na Dożynkach Prezydenc-
kich w Spale, jest później przez kilka tygodni eksponowany w Sieni Wielkiej Pałacu 
Prezydenckiego.
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Organizacja globalnej konferencji COP24 w Katowicach,  
a następnie udział w negocjacjach, dzięki którym powstał Kato-
wicki Pakiet Klimatyczny, wdrażający Porozumienie Paryskie. 
„Pakiet Katowicki” to trzeci, po Kioto i Paryżu, kamień milowy  
w globalnej polityce klimatycznej. Podczas COP24 Prezydent 
był promotorem deklaracji „Just Transition” dotyczącej spra-
wiedliwej transformacji klimatycznej.
Wspólna inicjatywa Pary Prezydenckiej akcji „SadziMY”, mają-
cej na celu odbudowę lasów, budowanie świadomości proekolo-
gicznej oraz integrację społeczną. 
Inicjatywa akcji „SprzątaMY” promującej dbałość o czystość la-
sów. Akcja odbywa się w każdym z 430 nadleśnictw kraju.
Program „Elektromobilność w Pałacu”. Użytkowanie samocho-
dów elektrycznych do obsługi Kancelarii Prezydenta RP. 
Program „EkoKancelaria”. Program został rozpoczęty z inicja-
tywy Prezydenta w celu wprowadzenia przyjaznych środowisku 
rozwiązań w Kancelarii Prezydenta RP. W ramach programu 
m.in. została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna w Pałacu 
Prezydenckim, a w ogrodach Rezydencji Belweder założono pa-
siekę. W Kancelarii Prezydenta jest także prowadzona segrega-
cja odpadów.
Uczestnictwo w akcji „60+ Godzina dla Ziemi”.
Umożliwienie prawa pierwokupu gruntów leśnych przez Lasy 
Państwowe w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu wyku-
powi lasów. 
Stworzenie możliwości przeznaczania środków funduszu leśne-
go, tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, na ochronę przyrody w lasach realizowaną metoda-
mi gospodarki leśnej oraz na wsparcie parków narodowych. 
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W skład floty Kancelarii Prezydenta RP wchodzą 4 samochody elektryczne.
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Zawetowanie w 2015 roku zmian w ustawie o lasach w celu 
ochrony lasów państwowych przed wykupem. 
Program „Mój Prąd” wspierający pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych.
Program „Czyste Powietrze” – ustawa umożliwiająca termomo-
dernizację budynków i wymianę źródeł ciepła także przez osoby  
o niższych dochodach.
Umożliwienie samorządom województw wprowadzenia na okre-
ślonym terenie norm technicznych, emisyjnych i jakościowych 
dla instalacji spalania paliw i jakości paliw w celu poprawy jako-
ści powietrza i ochrony przed hałasem. 
Wprowadzenie producenckich zasad rozliczania niewykorzysta-
nej energii wprowadzonej do sieci na zasadzie „opustu”, umoż-
liwiające zmagazynowanie wytworzonej we własnej elektrowni 
słonecznej energii w sieci energetycznej. Objęcie takim samym 
rozliczeniem także klienta biznesowego. 
Ustanowienie systemów wsparcia małych instalacji w postaci 
gwarantowanej ceny zakupu niewykorzystanej energii i dopłaty 
do ceny rynkowej FIT i FIP. 
Wprowadzenie rozwiązań stymulujących rozwój elektromobil-
ności. Pojazdy elektryczne zostały zwolnione od akcyz, a także 
wprowadzono możliwość poruszania się buspasem oraz darmo-
wego parkowania w strefach płatnego parkowania dla samocho-
dów elektrycznych. 
Stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz 
ma na celu wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem elektro-
mobilności i transportem opartym na paliwach alternatywnych, 
takich jak: CNG, LNG czy wodór. W ramach Funduszu m.in. 
przedsiębiorcy budujący punkty ładowania oraz tankowania 
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Oświetlenie ogrodów w Pałacu Prezydenckim jest zasilane z instalacji  
fotowoltaicznej.
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pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, samorządy 
inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokompo-
nentów mogą otrzymać dofinansowanie. 
Udział w wielu konferencjach dotyczących klimatu, m.in.  
w konferencji „Wczujmy się w klimat” oraz w programie „Środo-
wisko, energia i zmiany klimatu”.
Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Ro-
ślin w Polsce, proklamowanego przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ. Organizacja konferencji w Belwederze. 
Zmiana systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw:
• umożliwienie monitoringu jakości paliw stałych – węgla; 
• uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumen- 
 tom zakupu paliw stałych, spełniających wymagania jakościowe  
 dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego;
• wprowadzenie obowiązku posługiwania się świadectwem jakości  
 paliwa stałego.
Wprowadzenie systemu wsparcia dla spółdzielni energetycznych.
Wprowadzenie biowęgla i toryfikatu jako paliw pochodzących  
z biomasy.
Przepisy umożliwiające wprowadzenie stref czystego transportu.
Ustanowienie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych  
– bazy danych obejmującej informacje o m.in. lokalizacji punk-
tów tankowania CNG i LNG, lokalizacji ogólnodostępnych 
punktów ładowania pojazdów energią elektryczną.
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Poczta pomiędzy Pałacem Prezydenta a siedzibą Kancelarii na ulicy Wiejskiej 
przewożona jest samochodem elektrycznym.
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Uroczyste obchody 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 roku, w tym 
orędzie wygłoszone przez Prezydenta RP przed Zgromadzeniem 
Narodowym.
Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatelski, powszechny wymiar 
obchodów, tysiące lokalnych inicjatyw objętych prezydenckim 
patronatem. Świętował cały kraj, a nie tylko największe miasta; 
Prezydent RP zebrał w Pałacu Prezydenckim wszystkie poko-
lenia Polaków oraz organizacje pozarządowe, organizujące lo-
kalne wydarzenia i wraz z nimi zainaugurował lokalny wymiar 
obchodów poprzez symboliczne wybicie pulsu niepodległości.
Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Ukazywa-
nie roli Polaków w czasie II wojny światowej, w tym m.in. pomo-
cy Żydom, przywoływanie pozytywnych postaci, jak np. rodzina 
Ulmów.
Budowanie dobrych relacji polsko-izraelskich, w tym stworze-
nie polsko-żydowskiej koalicji na rzecz prawdy historycznej.
Wsparcie weteranów m.in. poprzez:
• umożliwienie uzyskania statusu weterana także osobom, które  
 wielokrotnie przebywały na misjach krótszych niż 60 dni. Pro- 
 jekt ustawy był inicjatywą Prezydenta;
• ustanowienie świadczenia pieniężnego dla osób przebywających  
 w latach 1939–1956 na zesłaniu lub deportacji do ZSRR;
• zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość  
 Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich  
 opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.
Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących 
Żydów pod okupacją niemiecką.
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Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy powstała wirtualna ekspozy-
cja upamiętniająca 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej dostępna pod adresem 
www.80rocznicakatynia.pl.
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Dbanie o godne upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych poprzez 
m.in. zaangażowanie w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Z inicjatywy Prezydenta umieszczono tablice 
poświęcone Żołnierzom Wyklętym na filarach Grobu Nieznane-
go Żołnierza w Warszawie. 
Dbanie o prawdę historyczną; reagowanie na próby manipulo-
wania historią w przestrzeni publicznej; budowanie dobrych re-
lacji ze środowiskami opiniotwórczymi; 
Walka z „pedagogiką wstydu”. Pokazywanie historii Polski przez 
pryzmat jej sukcesów.
Kreowanie polityki historycznej za pośrednictwem publikacji arty-
kułów Prezydenta RP na łamach opiniotwórczych międzynarodo-
wych mediów, m.in. w ramach kampanii „Prawda, która nie może 
umrzeć”, z okazji 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, czy też 
podobnej kampanii pt. ,,Opowiadamy Polskę światu 1939–2019”  
z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Organizacja wystawy dokumentów z Archiwum Eissa w Belwe-
derze. Jest to jeden z największych zbiorów dokumentujących 
pomoc polskich dyplomatów na rzecz Żydów zagrożonych Ho-
lokaustem podczas II wojny światowej. Zbiór trafił po wystawie 
do zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Odwołanie podróży do Jerozolimy w 2020 roku w proteście prze-
ciwko niesprawiedliwości historycznej, gdy nie przewidziano 
możliwości wypowiedzenia się Prezydenta Polski na Światowym 
Forum Holokaustu.
Przyjęcie od prezydenta USA Donalda Trumpa proklama-
cji ustanowienia 27 stycznia Narodowym Dniem Pamięci  
w 75.  rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz.
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Prezydent wziął udział w akcji „Kartka dla kombatanta”. Najmłodsi – przy wsparciu dzien-
nikarzy – podczas specjalnie w tym celu zorganizowanych spotkań przygotowują świąteczne 
kartki z życzeniami dla polskich weteranów mieszkających poza granicami kraju. Prezydent 
Andrzej Duda dołączył do spotkania w 2019 roku. W sumie odbyło się 8 edycji akcji.
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Pielęgnowanie pamięci o bohaterach opozycji demokratycznej  
z czasów PRL, m.in. poprzez współtworzenie obchodów 40. rocz-
nicy utworzenia Komitetu Obrony Robotników, zaangażowanie 
w uroczystości upamiętniające Solidarność Walczącą, Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów, Studencki Komitet Solidarności. 
Wmurowanie w Pałacu Prezydenckim tablicy upamiętniającej 
Premiera Jana Olszewskiego.
Przyznanie świadczenia w wysokości 441,77 zł miesięcznie dzia-
łaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowa-
nym w okresie PRL.
Wspieranie rodzin ofiar totalitaryzmów poprzez organizowane 
wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej uroczystości wręcze-
nia not identyfikacyjnych ofiar zbrodni komunistycznych. 
Objęcie honorowym patronatem Prezydenta RP projektu „Ar-
chiwa przełomu 1989–1991”, którego efektem jest udostępnia-
nie w Internecie kopii cyfrowych dokumentów i materiałów 
ikonograficznych z pierwszych lat transformacji ustrojowej, po-
litycznej i gospodarczej.
Wystąpienie inaugurujące międzynarodową konferencję „Jak 
upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej”, 
współorganizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP z okazji  
30. rocznicy zakończenia obrad okrągłego stołu.
Udział w otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod-
czas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. 
Udział w obchodach 30. rocznicy upadku muru berlińskiego   
w Berlinie w 2019 roku.
Udział w uroczystościach rocznicy forsowania Odry w 1945 roku  
na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.
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W Drożkach, w województwie wielkopolskim, umieszczono w ziemi kapsułę 
czasu z podpisanym przez Prezydenta „Listem do przyszłych pokoleń”.
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Podniesienie przez udział i objęcie patronatem rangi wydarzeń 
lokalnych do rangi wydarzeń państwowych:
• Wydarzenia Zielonogórskie
• Płock ’76
• Zbrodnia Lubińska
Coroczny udział i objęcie patronatem honorowym uroczystości 
rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego.
Udział i objęcie patronatem honorowym wydarzeń związanych 
ze stuleciem rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 
ukazywanie znaczenia i oddziaływania zwycięskiego powstania 
na resztę Polski.
Udział i objęcie patronatem honorowym uroczystości związa-
nych z obchodami stulecia Powstań Śląskich.
Doroczne upamiętnienie Rzezi Woli, m.in. poprzez odwiedziny 
zapomnianych miejsc martyrologii.
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Inauguracja obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej 5 grudnia 2017 roku – w dniu 150. roczni-
cy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Prezydencka inicjatywa ustawodawcza oraz podpisanie w 2017 
roku ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości RP, a następnie zaangażowanie w prace 
Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości RP.
Organizacja debat belwederskich z okazji setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

ObchOdy stulecia Odzyskania  
przez pOlskę niepOdległOści
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Prezydent ufundował w roku stulecia odzyskania niepodległości specjalny puchar 
dla zawodników lub drużyn każdej dyscypliny sportowej w Polsce. 

Ciekawostka



Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Nadanie w dniu stulecia odzyskania niepodległości Orderu Orła 
Białego pośmiertnie 25 wybitnym Polakom szczególnie zasłużo-
nym dla odzyskania i umocnienia niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej.
Uroczyste otwarcie Sali Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenc-
kim, w której wyeksponowane zostały ordery i odznaczenia nada-
wane przez Głowę Państwa oraz insygnia związane z urzędem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej. Sala stanowi przestrzeń odnoszącą się do 
idei trwania państwa i kultywowania jego najistotniejszych warto-
ści, które symbolizują najważniejsze polskie ordery i odznaczenia. 
Ustanowienie Patronatu Narodowego Prezydenta RP w stule-
cie odzyskania niepodległości nad wydarzeniami o charakterze 
ogólnopolskim i lokalnym wpisującym się w stulecie odzyskania 
niepodległości. 
Projekt Mobilne Muzeum Multimedialne. W okresie od czerw-
ca do grudnia 2018 roku odwiedziło ponad 50 polskich miast  
we wszystkich województwach. W ciągu 112 dni ekspozycyjnych 
muzeum zwiedziło 68 000 osób.
Inicjatywa „100 pomników historii na 100-lecie odzyskania nie-
podległości”. W trakcie roku obchodów 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości na liście Pomników Historii znalazło się 100 
obiektów. Z inicjatywy Prezydenta powstała spójna identyfika-
cja wizualna obiektów w postaci pamiątkowych tablic przeka-
zanych w roku stulecia odzyskania niepodległości wszystkim 
zarządcom obiektów.
Inicjatywa stworzenia zdigitalizowanej czcionki ,,BRYGADA 
1918”.  
Inicjatywa stworzenia i wydania ,,Antologii niepodległości” sta-
nowiącej zbiór 44 najważniejszych utworów polskiej literatury.
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Wśród odznaczonych pośmiertnie Orderem Orła Białego z okazji stulecia niepodle-
głości Polski byli między innymi Maria Skłodowska-Curie, Władysław Reymont 
i Janusz Korczak.
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Deklaracja o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.
Wydanie drukiem reprintu „Kalendarza niepodległości” z 1939 
roku.
Przekazanie stumetrowej biało-czerwonej flagi na wieżę Sanktu-
arium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Przekazanie biało-czerwonych flag do różnego rodzaju instytu-
cji, firm i osób prywatnych. Flagi trafiły łącznie do ponad 100 
tys. Polaków, w tym do wszystkich ponad 40,5 tys. polskich so-
łectw. W roku stulecia odzyskania niepodległości 50 tys. flag od 
Prezydenta zostało wręczonych uczestnikom spotkania młodych 
na Lednicy.
Spotkanie ze sportowcami na Stadionie Narodowym z okazji 
100 rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości 
Prezydent przekazał związkom i organizacjom sportowym Pu-
chary Prezydenta RP.
Inicjatywa stworzenia „Księgi niepodległości”. Każdy obywa-
tel, który uczestniczył w wydarzeniach z udziałem Prezydenta 
RP w roku stulecia odzyskania niepodległości, miał możliwość 
dokonania wpisu do jednego z 20 tomów pamiątkowej księgi  
z okazji stulecia odzyskania niepodległości RP. Do ksiąg wpisy-
wali się także goście Prezydenta RP z zagranicy przybywający  
na obchody stulecia niepodległości.
Wysłanie 1200 listów gratulacyjnych do osób obchodzących set-
ne urodziny w roku stulecia odzyskania niepodległości.
Wysłanie 714 listów gratulacyjnych do rodziców dzieci urodzo-
nych 11 listopada 2018 roku w dniu rocznicy odzyskania nie-
podległości. 
Inicjatywa stworzenia znaku graficznego Prezydenta RP z okazji 
„Stulecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018”.
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W Sali Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim prezentowana jest kopia 
rękopisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 roku nazywanej konstytucją 
kwietniową. 
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Spełnienie postulatów społecznych przez cofnięcie obowiązku 
szkolnego sześciolatków.
Reforma edukacji, na mocy której przywrócono system ośmio-
klasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum; likwidacja 
gimnazjów. 
Reforma polskiego szkolnictwa wyższego. Projekt „Konstytucja 
dla Nauki” podpisany przez prezydenta w 2018 roku.
Podwyżka płac nauczycieli w wysokości niemal 16%. 
Powołanie Sieci Badawczej Łukasiewicz, na którą składają się 
Centrum Łukasiewicz oraz 38 innych instytutów. Celem dzia-
łalności sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych dla 
polityki kraju i praktyczne zastosowanie wyników badań. 
Inicjatywa Belwederska Szkoła Letnia: doroczne zajęcia, pod-
czas których studenci uczestniczą w wykładach i dyskusjach 
prowadzonych przez autorytety polskiego życia publicznego.
Inicjatywa Lekcja RP, czyli organizacja lekcji w Pałacu Prezy-
denckim, skierowanych do młodzieży z całej Polski.
Wsparcie harcerstwa polskiego, w tym objęcie honorowego pro-
tektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami 
kraju od 2016 roku. 
Staż prezydencki w Polsce dla studentów z USA, umożliwiający 
m.in. zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wizyty stu-
dyjne w największych spółkach skarbu państwa oraz zwiedzenie 
najważniejszych obiektów i miast w Polsce.
Praktyki studenckie i wolontariaty w Kancelarii Prezydenta RP. 
Umożliwiono młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawo-
dowego i podniesienie kompetencji. 
Wspieranie edukacji dotyczącej przedsiębiorczości poprzez or-
ganizację i udział w gali XIV edycji Olimpiady Przedsiębior-
czości. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

edukacJa

Pierwsza Dama udziela lekcji niemieckiego w ramach wolontariatu. Łącznie po-
prowadziła około 250 lekcji dla uczniów różnych szkół. W czasie epidemii Pierw-
sza Dama wspiera edukację zdalną i udziela lekcji online. 
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Propagowanie akcji Narodowe Czytanie pod Patronatem Hono-
rowym Pary Prezydenckiej. Jest to największa akcja promująca 
czytelnictwo w Polsce. W latach 2015–2019 w akcji wzięło udział 
łącznie około 12 tys. miejscowości w Polsce i na świecie. 
Inicjatywa Narodowe Granie, promująca polską muzykę. Akcja 
została zainaugurowana koncertem na dziedzińcu Pałacu Prezy-
denckiego z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 
Wystąpienie podczas ceremonii otwarcia 41 sesji Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziesięciodniowe obrady 
odbyły się w Krakowie i wzięli w nich udział przedstawiciele  
21 państw członkowskich UNESCO.
Zaangażowanie w organizację Światowych Dni Młodzieży  
w Krakowie w 2016 roku. Spotkania młodych katolików zostały 
zainicjowane przez Papieża Jana Pawła II w 1986 roku. Para Pre-
zydencka powitała Papieża Franciszka na lotnisku Balice.
Inicjatywa skomponowania utworu z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Utwór „Te Deum Polonia” 
Pawła Łukaszewskiego został po raz pierwszy wykonany podczas 
koncertu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w 2018 roku. 
Nadanie charakteru państwowego wydarzeniom lokalnym po-
przez patronaty Prezydenta RP. W całej kadencji Prezydent ob-
jął patronatem honorowym i narodowym 2251 wydarzeń.
Przyznawanie nagrody Zasłużony dla Polszczyzny, krzewiącej 
kulturę języka polskiego.
Inauguracja obchodów stulecia awangardy w Polsce. Otwarcie 
Sali Formistów w Pałacu Prezydenckim.
Udział w wydarzeniach promujących polską muzykę:
• koncert w Pałacu Prezydenckim, upamiętniający 80. rocznicę  
 śmierci Karola Szymanowskiego;

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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kulturA

Ulubioną książką Prezydenta jest „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa.
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• koncert w Pałacu Prezydenckim z okazji roku Tadeusza Ko- 
 ściuszki, upamiętniający 200 rocznicę śmierci wielkiego Polaka;
• wystąpienie podczas koncertu „Wiwat Moniuszko!”.
Coroczny udział we wspólnym śpiewaniu piosenek patriotycz-
nych z lokalnymi społecznościami z terenu całej Polski z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Udział w wernisażu ekspozycji „Rodzime tradycje i obyczaje  
w sztuce polskiej XIX i XX wieku”. Dni otwarte w Pałacu Prezy-
denckim i Belwederze.
Wystawa „Polska w pejzażach” w Pałacu Prezydenckim, połą-
czona z otwarciem ekspozycji fotografii „W drodze do Niepod-
ległości”.
Wystawa „Oblicza Polski – oblicza Polaków” w Pałacu Prezy-
denckim.
Uroczyste wręczenie I nagrody XVII Konkursu Chopinowskie-
go Seong-Jin Cho z Korei Południowej.
Objęcie Patronatem Narodowym XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 
Pośmiertne nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski Robertowi Brylewskiemu za wybitne zasługi dla rozwoju 
kultury. 
Organizacja koncertów kolęd, które odbyły się kolejno w Kato-
wicach, Krakowie, Łodzi i Czerwińsku.
Cykl „Debaty belwederskie – o kulturze”.
Prapremiera spektaklu „Marszałek” w Belwederze. Spektakl 
zrealizowany został we współpracy z Telewizją Polską SA z oka-
zji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcia 
do spektaklu powstawały we wnętrzach Belwederu.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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kulturA

Co roku Pierwsza Dama dekoruje choinkę w Sieni Wielkiej wraz z uczniami 
wybranej szkoły artystycznej, którzy sami przygotowują ozdoby zgodnie  
ze swoją specjalizacją. 
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Poparcie kandydatury Witolda Bańki Ministra Sportu i Tury-
styki na stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej. 
Wsparcie idei powołania Polskiej Agencji Antydopingowej. 
Udział w Światowej Konferencji WADA w Katowicach. 
Wspieranie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, promowanie 
polskiego sportu olimpijskiego i sportowców olimpijczyków.
Spotkanie z Misją Olimpijską PKOl i olimpijczykami podczas 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pyong Chang w Korei.
Uhonorowanie Orderem Orła Białego Ireny Szewińskiej – naj-
wybitniejszej polskiej olimpijki w historii.
Wielokrotne spotkania z Prezydentem MKOl Thomasem Ba-
chem, m.in. podczas 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go w Warszawie. Prezydent uhonorował Prezydenta MKOl także 
wysokim odznaczeniem państwowym.
Wielokrotny udział w noworocznym spotkaniu z Rodziną Olim-
pijską w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
Udział w konferencji Europejskich Komitetów Olimpijskich  
w Warszawie.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim ze Stowarzyszeniem Polskich 
Olimpijczyków.
Promowanie sportu poprzez udział w wielu wydarzeniach spor-
towych, m.in. w biegu Urodziny Janosika oraz w biegu Tropem 
Wilczym, a także w inauguracji biegu Szlak bez Granic.
Wspieranie młodych talentów, udział w otwarciu XI edycji Mar-
cin Gortat Camp.
Udział w charytatywnych zawodach narciarskich „12H Slalom 
Maraton Zakopane” w Zakopanem oraz Memoriale Marii Ka-
czyńskiej.
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sport

Prezydent podczas studiów startował w Akademickich Mistrzostwach Polski  
w narciarstwie alpejskim. 
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Wsparcie dla paraolimpijczyków:
• nominacje paraolimpijskie przed igrzyskami w Pyong Chang  
 zostały wręczone przez Parę Prezydencką, uroczystość odbyła się  
 w Pałacu Belweder;
• Para Prezydencka wzięła udział w Gali Paraolimpijskiej zorgani- 
 zowanej z okazji 20-lecia istnienia Polskiego Komitetu Paraolim- 
 pijskiego w strukturach międzynarodowych i 20-lecia istnienia  
 w Polsce, podczas Gali Prezydent wręczył odznaczenia państwowe;
• Prezydent wręczył odznaczenia państwowe podczas Gali 1. Plebi- 
 scytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca  
 Roku 2019;
• Prezydent nagrał życzenia w postaci krótkiego filmu z okazji 
 30-lecia istnienia Międzynarodowego Komitetu Paraolimpij- 
 skiego, film z życzeniami był prezentowany podczas Gali Para- 
 olimpijskiej w Bonn oraz w mediach społecznościowych IPC.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Duda

sport

Prezydent Andrzej Duda otrzymał z rąk Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego 
złoty medal 100-lecia PKOl za zasługi, wspieranie i promowanie polskiego ruchu 
olimpijskiego.
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