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Prezydent Unii Europejskiej a tradycyjne modele 

prezydentury w Polsce, Francji i Niemczech 
 

 

Wi kszo  demokratycznych pa stw istniej cych wspó cze nie korzysta z usta- 

lonego historycznie wzoru przewodnictwa w osobie wybieranego przez naród 

prezydenta. Monarchie obecnie nale  ju  do rzadko ci, a ich rola powoli ogra-

nicza si  wy cznie do funkcji reprezentacyjnych. Modele prezydentury, cho  

oparte na podobnych zasadach, wykazuj  pewne znacz ce ró nice. Dyferencja ta 

zosta a w pewnym stopniu uwzgl dniona w postanowieniach traktatu lizbo -

skiego, do którego celów nale a o ustalenie wzorca kompetencji prezydenckich 

dla Unii Europejskiej jako ca o ci. 

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwy szym przedstawicielem 

Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ci g o ci w adzy pa stwowej”1 – mo e-

my przeczyta  w art. 126 ust.1 polskiej Ustawy Zasadniczej. wiadczy to o sze-

rokich kompetencjach g owy pa stwa oraz o sile jego ustrojowej pozycji. Nie 

nale y jednak zapomina , e prezydent jest jednak tylko jednym z dwóch seg-

mentów w adzy wykonawczej. Oprócz niego wa ny filar egzekutywy stanowi 

Rada Ministrów wraz ze swym Prezesem. 

Warto podkre li , e model polskiej prezydentury kszta towa  si  w okresie 

gwa townych przemian, co utrudnia jego uto samienie z jednym z funkcjonuj -

cych w doktrynie typów. Restytucja urz du prezydenta nast pi a w 1989 r. By a 

ona wynikiem kompromisu osi gni tego podczas obrad Okr g ego Sto u. Jej 

pierwotnym zamys em nie by a jednak demokratyzacja systemu, ale próba za-

gwarantowania ci g o ci w adzy tym, którzy do tej pory piastowali najwy sze 

urz dy w pa stwie2. Koncepcja ta nie zosta a nigdy w pe ni zrealizowana, a ko-

lejne zmiany ustrojowe wiod ce z sob  tzw. ma  konstytucj  z 1992 r. powo-

dowa y stopniowe kszta towanie pozycji g owy pa stwa w sposób znany obec-

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 31. 
2 L. Garlicki Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 223. 
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nie. Ostateczny wzór zawarty zosta  w obowi zuj cej Konstytucji Rzeczypospoli-

tej Polskiej z 1997 r. 

Zasada podzia u w adz wyra ona w art. 10 ust. 2 Konstytucji stanowi defini-

cj  pozycji ustrojowej prezydenta. Nale y j  rozwa a  w cis ym zwi zku z przy- 

pisanymi g owie pa stwa zadaniami. Ich podstawowy katalog okre la wspo-

mniany wy ej art. 126 Konstytucji. Nie mo na tego jednak uzna  za nieprzekra-

czalne granice w adzy prezydenckiej. O kompetencjach g owy pa stwa mo na 

bowiem mówi  jedynie odwo uj c si  do ca o ci postanowie  konstytucyjnych3. 

Zadania prezydenta obejmuj  swoim zakresem ochron  podstawowych war-

to ci dla spo ecze stwa i pa stwa. Do nich zaliczamy: suwerenno , integral-

no  terytorialn , bezpiecze stwo wewn trzne i zewn trzne. Obowi zek ten nie 

spoczywa jedynie na prezydencie, uznaje si  go za domen  ka dego organu ad-

ministracji publicznej. Ale w odniesieniu do prezydenta warto zwróci  uwag  na 

szczególn  rol , jak  odgrywa ochrona podstawowych warto ci. Mianowicie 

funkcja ta stanowi podkre lenie pozycji tego filaru egzekutywy jako g owy pa -

stwa. Z tym zwi zane jest nie tylko zapewnienie pa stwu przestrzegania jego 

podstawowych praw, tak w stosunkach wewn trznych, jak i zewn trznych, ale 

tak e ogó  czynno ci przedstawicielskich4. „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa 

nad przestrzeganiem Konstytucji [...]”5 – to stwierdzenie najlepiej oddaje zakres 

jego obowi zków i wi c  si  z tym bezpo rednio pozycj  ustrojow . Je eli 

Konstytucja jest najwy szym aktem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, to wszystkie dzia ania podejmowane przez prezydenta kraju musz  by  

podejmowane w zgodzie z jej postanowieniami. 

Art. 126 Konstytucji zawiera jeszcze jedn  wa n  wskazówk  dotycz c  po-

zycji ustrojowej prezydenta. Jest on „gwarantem ci g o ci w adzy pa stwowej”6, 

co oznacza, e stoi on na pozycji arbitra, którego zadaniem jest nie tylko ochro-

na ci g o ci funkcjonowania pa stwa i jego w adz w sytuacji zagro enia, ale 

tak e jej uznawanie i poszanowanie7. 

Konstytucyjnej koncepcji prezydentury nie mo na rozpatrywa  w oderwaniu 

od instytucji incompatibilitas. Obecnie nie jest ona uznawana za jeden z podsta-

wowych elementów teorii podzia u w adzy, aczkolwiek jej konstytucyjna war-

to  nie powinna budzi  adnych w tpliwo ci. Konstytucja w art. 132 stanowi, 

e: „Prezydent Rzeczypospolitej nie mo e piastowa  adnego innego urz du ani 

pe ni  adnej funkcji publicznej, z wyj tkiem tych, które s  zwi zane ze spra-

                                                 
3 Ibidem, s. 225. 
4 Ibidem, s. 226. 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 31. 
6 Ibidem, s. 31. 
7 Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toru  2006, s. 196. 



 Prezydent Unii Europejskiej a tradycyjne modele prezydentury... 213 

wowanym urz dem”8. U podstaw tej instytucji le y idea ochrony presti u urz du 

prezydenta. Osobiste zaanga owanie si  g owy pa stwa w pewne obszary dzia-

alno ci mog oby podwa a  majestat urz du uosabiaj cego pa stwo jako ca o . 

Ponadto, koncepcja incompatibilitas wy cza mo liwo  dzia a  w sferze prze-

znaczonej dla innych organów w adzy pa stwowej. Zapobiega to nadmiernej 

kumulacji stanowisk pa stwowych w r kach jednostki. Zakaz, co wydaje si  

oczywiste, nie odnosi si  do funkcji i stanowisk pa stwowych, których sprawo-

wanie mie ci si  w prezentowanym przez Konstytucj  modelu prezydentury9. 

Obecnie w wielu pa stwach wiata pozycja ustrojowa prezydenta wymaga 

pewnego zaanga owania si  w bie c  polityk . Trzeba podkre li , e Konsty-

tucja RP nie wypowiada si  w sposób jednoznaczny na temat kwestii apolitycz-

no ci prezydenta oraz zakresu jego neutralno ci. Mimo to przyjmuje si , e poli-

tyczny charakter prezydentury nale y rozumie  jako realizacj  racji politycz-

nych pa stwa, a nie interesów politycznych prezentowanych przez okre lone 

partie lub formacje polityczne. 

Jak ju  wspomniano, prezydent mo e podejmowa  tylko takie dzia ania, 

wynikaj ce z przys uguj cych mu kompetencji, które s  zgodne z Konstytucj , 

jako Ustaw  Zasadnicz , i obowi zuj cymi ustawami. Z ust.1 art. 145 najwy -

szego aktu prawnego w naszym kraju mo emy wywnioskowa , e: „Prezydent 

Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za pope nienie przest p-

stwa mo e by  poci gni ty do odpowiedzialno ci przed Trybuna em Stanu”10. 

Zatem Konstytucja wprowadza expressis verbis zasad  konstytucyjnej odpowie-

dzialno ci prezydenta z wy czeniem odpowiedzialno ci politycznej, która zo-

sta a przeniesiona na premiera. Wyrazem tego jest instytucja kontrasygnaty uj ta 

w art. 144 ust. 2 konstytucji: „Akty urz dowe Prezydenta Rzeczypospolitej wy-

magaj  dla swojej wa no ci podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez pod-

pisanie aktu ponosi odpowiedzialno  przed sejmem”11. Zakres odpowiedzialno-

ci prezydenta zosta  okre lony w sposób nieostry12. 

Postawienie prezydenta w stan oskar enia mo liwe jest jedynie przed Try-

buna em Stanu. Uprawnienie takie przys uguje jedynie Zgromadzeniu Narodo-

wemu. Mo na je wykonywa  tylko w drodze uchwa y podj tej wi kszo ci  2
Ú3 

g osów ustawowej liczby cz onków Zgromadzenia, na wniosek co najmniej 140 

jego cz onków13. Jest to rozwi zanie przyjmuj ce posta  immunitetu procesowego. 

                                                 
8 Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 34. 
9 Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzyd o, Lublin 1998, s. 301–302. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 37. 
11 Ibidem, s. 36. 
12 Polskie prawo konstytucyjne, s. 308. 
13 Ibidem, s. 309. 
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Podj cie uchwa y o postawieniu prezydenta w stan oskar enia skutkuje jego 

zawieszeniem w sprawowaniu urz du. Obowi zki g owy pa stwa przejmuje 

wówczas Marsza ek Sejmu. W przypadku stwierdzenia winy prezydenta, Trybu-

na  Stanu w odr bnym post powaniu postanawia o z o eniu go z urz du. Skut-

kuje to konieczno ci  przeprowadzenia wyborów14. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest przez naród. Stanowi 

o tym art. 127 Konstytucji. Wybory prezydenckie maj  charakter czteroprzy-

miotnikowy. S : powszechne, równe, bezpo rednie i przeprowadzane w trybie 

g osowania tajnego. Czynne prawo wyborcze przys uguje obywatelom polskim, 

którzy najpó niej w dniu wyborów ko cz  35 lat a jednocze nie przys uguje im 

pe nia praw wyborczych do Sejmu. Zawarty w Konstytucji cenzus wieku nie 

powinien budzi  w tpliwo ci, gdy  odpowiada to standardom regulacji we 

wspó czesnych pa stwach. Urz d prezydenta jest ci le zwi zany z pa stwem 

i narodem. Wynika z tego wymóg posiadania polskiego obywatelstwa przez po-

szczególnych kandydatów. Warunki jego posiadania oraz nabycia powinny by  

jasno okre lone, poniewa  istnieje postulat dotycz cy dopuszczenia do biernego 

udzia u w wyborach tylko tych osób, które obywatelstwo uzyska y w drodze 

urodzenia. Zg oszenie kandydata mo e by  dokonane dopiero po uzyskaniu po-

parcia co najmniej 100 000 obywateli, którym przys uguje czynne prawo wybor-

cze w wyborach do Sejmu15. Prezydentem zostaje kandydat, który otrzyma  wi -

cej ni  po ow  wa nie oddanych g osów. W Konstytucji przewidziana zosta a 

równie  sytuacja, w której aden z kandydatów nie osi gnie wymaganej wi k-

szo ci. Oznacza to konieczno  przeprowadzenia ponownego g osowania w ter-

minie nie krótszym ni  14 dni od g osowania pierwotnego. Zgodnie z art. 127 

ust. 5 Konstytucji: „W ponownym g osowaniu wyboru dokonuje si  spo ród 

dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g osowaniu otrzymali kolejno najwi k-

sz  liczb  g osów”16. Weryfikacja wa no ci wyborów nale y do kompetencji 

S du Najwy szego. W razie stwierdzenia niewa no ci, pojawia si  konieczno  

ponownego ich przeprowadzenia. Nowo wybrany prezydent obejmuje swój 

urz d po z o eniu przysi gi przed Zgromadzeniem Narodowym. Powinno to 

mie  miejsce nast pnego dnia po up ywie kadencji poprzedniego prezydenta17. 

Kadencja rozpoczyna si  z dniem obj cia urz du przez dotychczasowego prezy-

denta elekta. Okres ten wynosi 5 lat18. Z jego up ywem nast puje zako czenie 

kadencji. Konstytucja nie przewiduje mo liwo ci jej przed u enia. Istnieje na-

                                                 
14 L. Garlicki, op. cit., s. 230. 
15 M. Chmaj, W. Szkrzyd o, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 114. 
16 Konstytucja Rzeczypospolitej..., s. 32. 
17 L. Garlicki, op. cit., s. 228. 
18 M. Chmaj, W. Szkrzyd o, op. cit., s. 106. 
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tomiast mo liwo  ponownego wyboru, ale jest ona ograniczona tylko do jesz-

cze jednej kadencji19. 

Rozwa aj c cechy charakterystyczne polskiego systemu parlamentarnego 

oraz bezpo rednio z niego wynikaj cy model prezydentury, nie mo na pomin  

instytucji kontrasygnaty. Polega ona na uzale nieniu wa no ci aktów prawnych 

podejmowanych przez prezydenta od zaakceptowania ich przez Prezesa Rady 

Ministrów. Instytucja kontrasygnaty ma w naszym systemie parlamentarnym 

dwojakie znaczenie. Przede wszystkim, warto podkre li  przedstawion  wy ej 

konstrukcj  przeniesienia ci aru odpowiedzialno ci politycznej z prezydenta, 

który jest w danym przypadku pomys odawc  aktu, na premiera, który sk adaj c 

podpis na akcie g owy pa stwa, tak  odpowiedzialno  na siebie przyjmuje. Po-

nadto, jest to forma ograniczenia pozycji ustrojowej prezydenta. G owa pa stwa 

nie mo e zatem podejmowa  dzia a , które pozostawa yby w sprzeczno ci z zamie- 

rzon  lub ju  wdra an  polityk  rz du20. 

Prawnoustrojow  pozycj  instytucji kontrasygnaty wyznacza tre  art. 144 

ust. 2 Konstytucji. Pewne elementy zas uguj  na podkre lenie. W pierwszej ko-

lejno ci nale y zauwa y , e kontrasygnacie podlegaj  akty urz dowe prezyden-

ta, a dokonuje jej premier z wy czeniem poszczególnych ministrów21. Skutkuje 

to przeniesieniem ci aru odpowiedzialno ci politycznej. 

Przeciwwag  dla instytucji kontrasygnaty s  przys uguj ce prezydentowi 

prerogatywy. S  to akty urz dowe podejmowane przez g ow  pa stwa osobi cie, 

na które obowi zek kontrasygnaty nie zosta  konstytucyjnie na o ony. Zosta y 

one enumeratywnie wymienione w ust. 3 art. 144 Ustawy Zasadniczej. Stanowi 

to o zakresie samodzielno ci ustrojowej prezydenta22. 

Na uwag  zas uguje problematyka kompetencji prezydenta prezentowana 

w Polskim prawie konstytucyjnym. Systematyka ta przedstawia si  nast puj co: 

1. Kompetencje g owy pa stwa: 

a) w zakresie spraw zagranicznych; 

b) w zakresie zwierzchnictwa Si  Zbrojnych, obronno ci i bezpiecze stwa 

pa stwa na czas pokoju i wojny; 

c) klasyczne uprawnienia g owy pa stwa. 

2. Kompetencje arbitra u politycznego i równowa enia w adz: 

a) w stosunku do parlamentu; 

b) w stosunku do rz du; 

c) w stosunku do w adzy s downiczej. 

3. Inne kompetencje: 

                                                 
19 Prawo konstytucyjne, s. 409. 
20 L. Garlicki, op. cit., s. 232. 
21 Polskie prawo konstytucyjne, s. 319. 
22 Ibidem, s. 320. 
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a) ustrojowe; 

b) kreacyjne, organizacyjne oraz w zakresie kierownictwa pa stwowego i wew- 

n trznego w Kancelarii Prezydenta RP; 

c) pozosta e, okre lone w ustawach23. 

Zastosowana systematyka ma charakter umowny. Jak z powy szego wynika, 

zakres kompetencji przys uguj cych g owie pa stwa jest stosunkowo szeroki, 

ale ustanowione przez Konstytucj  i ustawy granice nie pozwalaj  na jego pe ne 

wykorzystanie. 

Diametralnie inaczej przedstawia si  model prezydentury Republiki Federal-

nej Niemiec. Pozycja g owy pa stwa jest tu znacznie ograniczona, a ci ar w a-

dzy wykonawczej przesuni ty zosta  w kierunku kanclerza. 

W konstytucji RFN zastosowano odmienne ani eli w polskiej rozwi zania 

dotycz ce wyboru g owy pa stwa. W Niemczech funkcja wyboru prezydenta 

federalnego zosta a powierzona specjalnemu organowi, Zgromadzeniu Federal-

nemu (Bundesversammlung). W jego sk ad wchodz  cz onkowie Bundestagu 

oraz przedstawiciele wybierani przez parlamenty zwi zkowe. Mandaty rozdzie-

lane s  zgodnie z zasad  proporcjonalno ci. Wybrana zostaje osoba, która uzy-

ska bezwzgl dn  wi kszo  g osów w Zgromadzeniu. W przypadku gdy w dwóch 

kolejnych turach adnemu z kandydatów nie uda si  zgromadzi  takiej wi kszo-

ci, w trzecim g osowaniu dla dokonania wyboru wystarczaj ce b dzie uzyska-

nie poparcia zwyk ej wi kszo ci24. 

Kandydowa  mo e ka dy obywatel niemiecki, który ma uko czone 40 lat 

i posiada pe ne prawo wyborcze do Parlamentu Federalnego. Zgodnie z art. 54 

ust. 2 konstytucji RFN: „Kadencja Prezydenta Federalnego trwa pi  lat. Bezpo-

rednio ponowny wybór jest dopuszczalny tylko jeden raz”25 – wyra na analogia 

do rozwi za  zawartych w obowi zuj cym w Polsce modelu prezydenckim nie 

mo e pozosta  niezauwa ona. Warto jednak zaznaczy , i  funkcja prezydenta 

w Republice Federalnej Niemiec ma niewielkie znaczenie faktyczne. Powoduje 

to, i  piastowanie tego urz du, odmiennie jak w Polsce, nie jest w pe nie satys-

fakcjonuj ce dla aktywnych polityków. 

Dla kontrastu, kwestia ewentualnego zast pstwa w pe nieniu funkcji prezy-

denta, tak w przypadku opró nienia fotela, jak i w czasie przej ciowej niezdol-

no ci do wype niania obowi zków, nosi znamiona istotnie odró niaj ce. Stano-

wi o tym art. 57 konstytucji RFN. Prezydent Rady Federalnej wykonuje upraw-

nienia prezydenta federalnego w przypadku przeszkody w pe nieniu przez niego 

obowi zków lub przedwczesnego opró nienia urz du26. 

                                                 
23 Ibidem, s. 322. 
24 R. Balicki, Ustroje pa stw wspó czesnych, Wroc aw 2003, s. 88. 
25 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, red. L. Janicki, s. 141. 
26 Ibidem, s. 143. 
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Równie  w przypadku tego kraju znalaz a zastosowania koncepcja incompa-

tibilitas. Znajduje ona wyraz w zakazie czenia funkcji prezydenta z obowi z-

kami cz onka rz du lub parlamentu zarówno federalnego, jak i krajowego. Pre-

zydentowi federalnemu nie wolno równie  piastowa  adnego innego p atnego 

urz du, jak te  prowadzi  dzia alno ci zarobkowej lub wykonywa  innego za-

wodu. Konstytucja zakazuje równie  przynale no ci do zarz du lub rady nad-

zorczej przedsi biorstwa nastawionego na zysk27. 

Warto zauwa y , e funkcja prezydenta federalnego ma niewielkie faktyczne 

znaczenie. Jest to powodem nieatrakcyjno ci urz du dla aktywnych polityków28. 

Kompetencje prezydenta federalnego zgodne s  jednak z klasycznymi regu-

ami systemu parlamentarnego. Do nich nale  przede wszystkim uprawnienia 

reprezentacyjne, w tym: 

a) prawo reprezentacji pa stwa federalnego w stosunkach mi dzynarodowych; 

b) prawo zawierania umów mi dzynarodowych; 

c) prawo wysy ania za granic  przedstawicieli federacji; 

d) prawo przyjmowania przedstawicieli pa stw obcych; 

e) prawo aski. 

Katalog uprawnie  prezydenta federalnego obejmuje te  grup  odnosz c  

si  do w adzy ustawodawczej: 

a) prawo dania zwo ania posiedzenia Bundestagu; 

b) prawo rozwi zania Bundestagu (w okre lonych ustaw  przypadkach); 

c) prawo og aszania wy szej konieczno ci ustawodawczej; 

d) prawo podpisywania ustaw. 

W odniesieniu do w adzy wykonawczej prezydent federalny ma uprawnienia 

pozwalaj ce na: 

a) uczestniczenie w powo ywaniu kanclerza; 

b) mianowanie i odwo ywanie (na wniosek kanclerza) ministrów oraz miano-

wanie i zwalnianie urz dników federalnych, oficerów, podoficerów; 

c) zatwierdzanie regulaminu rz du; 

d) powierzenie ust puj cemu kanclerzowi i rz dowi prawa do dalszego pe nie-

nia obowi zków do czasu wyboru nowego kanclerza. 

W odniesieniu do w adzy s downiczej prezydentowi federalnemu, poza 

prawem aski, przys uguje jedynie prawo mianowania i zwalniania s dziów fe-

deralnych29. Warto jednak zauwa y , e wi kszo  powy szych kompetencji 

wymaga kontrasygnaty kanclerza lub w a ciwego ministra rz du federalnego. 

Katalog prerogatyw jest stosunkowo w ski, poniewa  zawiera jedynie trzy pozycje: 

                                                 
27 Ibidem, s. 141. 
28 E. Gdulewicz, Ustrój polityczny Niemiec, [w:] Ustroje pa stw wspó czesnych, red. W. Skrzyd o, 

Lublin 2002, s. 119. 
29 Ibidem, s. 89. 
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a) prawo mianowania kanclerza oraz jego odwo ania po zako czeniu kadencji; 

b) prawo rozwi zania Bundestagu, je eli nie jest on w stanie powo a  kanclerza 

bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów; 

c) prawo powierzenia kanclerzowi dalszego pe nienia obowi zków do czasu 

wyboru jego nast pcy30. 

Zgodnie z zasadami systemu parlamentarnego, równie  w RFN prezydent 

nie ponosi odpowiedzialno ci politycznej. Oznacza to, e nie mo e on by  od-

wo any przez parlament, nawet w przypadku negatywnej oceny jego dzia alno ci 

politycznej. Zasady funkcjonowania instytucji kontrasygnaty powoduj  przenie-

sienie tego ci aru na osob  sk adaj c  swój podpis na akcie urz dowym prezy-

denta federalnego. G owa pa stwa ponosi natomiast odpowiedzialno  konsty-

tucyjn . Organem, do którego kompetencji nale y rozpatrywanie sprawy ewen-

tualnego umy lnego naruszenia Ustawy Zasadniczej lub innej ustawy federalnej, 

jest Federalny Trybuna  Konstytucyjny31. Zgodnie z Konstytucj  Republiki Fe-

deralnej Niemiec, prezydent  mo e zosta  postawiony w stan oskar enia na sku-

tek uchwa y podj tej wi kszo ci  2
Ú3 ustawowej liczby cz onków Bundestagu lub 

Bundesratu. Uchwa a taka mo e zapa  po uprzednim zg oszeniu wniosku tej 

tre ci przez 1Ú4 cz onków. Konsekwencj  uznania, i  prezydent umy lnie naruszy  

konstytucj  lub ustawy, jest z o enie z urz du. W takiej sytuacji prezydenta za-

st puje przewodnicz cy Bundesratu, a wi c wy szej izby niemieckiego parla-

mentu. Jest on zobowi zany do rozpisania nowych wyborów w terminie 30 dni. 

Zupe nie inny kszta t modelu prezydentury obra a Konstytucja V Republiki 

Francuskiej. Nie przyzna a ona g owie pa stwa, na wzór systemów parlamentar-

nych, jedynie kompetencji reprezentacyjnych. Brak w niej tak e instrumentów 

wytwarzaj cych stan równowagi pomi dzy prezydentem Republiki a rz dem. 

Z postanowie  Konstytucji jednoznacznie wynika, i  we Francji prezydent jest 

zarówno zwierzchnikiem egzekutywy, jak i g ow  pa stwa w klasycznym rozu-

mieniu32. 

W Republice Francuskiej elekcja prezydenta odbywa si  w drodze wyborów: 

powszechnych, bezpo rednich, równych, tajnych i wi kszo ciowych. Prawo zg o- 

szenia kandydata posiadaj  jedynie tzw. wyborcy kwalifikowani. W ich sk ad 

wchodz : cz onkowie obu izb parlamentu, cz onkowie rad generalnych i zamor-

skich zgromadze  terytorialnych, merowie municypalni oraz radcy Rady Pary-

a33. Kandydatury zg aszane s  do Rady Konstytucyjnej. Bierne prawo wybor-

cze przys uguje obywatelom, którzy uko czyli 23 lata. Kandydaci zobowi zani 

s  do wp acenia kaucji, która zostaje im zwrócona, o ile zyskaj  poparcie wi k-

                                                 
30 E. Gdulewicz, op. cit., s. 119. 
31 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne pa stw wspó czesnych, Kraków 2005, s. 246. 
32 R. Balicki, op. cit, s. 157. 
33 R. Balicki, op. cit, s. 158. 
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sze ni  5%. Wymogiem jest tak e, aby zg aszany kandydat uzyska  poparcie co 

najmniej 500 wyborców kwalifikowanych, pochodz cych z 30 departamentów. 

Zyskanie poparcia bezwzgl dnej wi kszo ci wyborców oznacza wygranie elek-

cji. Podobnie jak w Polsce, dopuszczalne s  tutaj dwie tury wyborów. Brak roz-

strzygni cia w pierwszej powoduje, e dwa tygodnie pó niej przeprowadzane 

jest ponowne g osowanie, do którego dopuszczani s  dwaj kandydaci, którzy do-

tychczas uzyskali najwy sze poparcie34. 

Kadencja prezydenta, zgodnie z konstytucj , zosta a okre lona na 5 lat, a to 

za spraw  noweli konstytucyjnej z 24 wrze nia 2000 r., która skróci a kadencj  

prezydenta z obowi zuj cych uprzednio lat siedmiu. Innowacj  jest mo liwo  

nieograniczonej reelekcji, niedopuszczalna zarówno w Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jak i w Republice Federalnej Niemiec. Konstytucja V Republiki, pomimo 

wielu podobie stw do systemu prezydenckiego prezentowanego w Konstytucji 

USA, nie zna instytucji wiceprezydenta35. 

Koncepcja pozycji prezydenta zosta a okre lona w Konstytucji V Republiki 

w sposób nowatorski. wiadczy o tym w g ównej mierze analiza kompetencji 

g owy pa stwa. Pozwalaj  one prezydentowi na sprawowanie realnej w adzy 

i oddzia ywanie na pozosta e organy pa stwa. 

Prezydentowi powierzono obowi zek stania na stra y: Konstytucji, niepod-

leg o ci pa stwa, integralno ci jego terytorium, wykonywania zobowi za  mi -

dzynarodowych oraz prawid owego funkcjonowania w adz publicznych. Stano-

wi to wyraz uwzgl dnienia koncepcji prezydenta arbitra. W przypadku zagro e-

nia powy szych warto ci, g owa pa stwa mo e podj  wszelkie wymagane oko-

liczno ciami rodki. 

Ponadto, o silnej pozycji prezydenta wiadczy fakt, e nie tylko wspó -

uczestniczy on w powo ywaniu rz du, ale do uprawnie  g owy pa stwa nale y 

tak e decyzja o jego losach, w tym o dalszym trwaniu. Jedn  z istotnych kompe-

tencji prezydenta jest decydowanie o dymisji rz du lub rozwi zaniu Zgromadze-

nia Narodowego w przypadku uchwalenia przez nie wniosku o wotum nieufno ci. 

Zgodnie z art. 9 Konstytucji V Republiki, prezydent przewodniczy posie-

dzeniom Rady Ministrów. Ma przez to istotny wp yw na podejmowane przez ni  

decyzje. Stanowi to wyraz odst pstwa od klasycznego podzia u kompetencji 

prezydenta na prerogatywy i czynno ci wymagaj ce kontrasygnaty. Jest to cecha 

wyra nie odró niaj ca model prezydentury obowi zuj cy we Francji od tych 

prezentowanych powy ej. W Republice Francuskiej oba cz ony w adzy wyko-

nawczej dzia aj  bowiem cznie36, poniewa  tylko w ten sposób mog  realizo-

                                                 
34 P. Sarnecki, op. cit., s. 298. 
35 W. Skrzyd o, Ustroje pa stw wspó czesnych, Lublin 2002, s. 158. 
36 P. Sarnecki, op. cit., s. 300. 
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wa  powierzone sobie zadania. Warto wszak e zauwa y , e sposób wykony-

wania konstytucyjnych kompetencji mo e ró ni  si  w zale no ci od wyst puj -

cych konstrukcji politycznych. Mo liwe jest zatem zarówno ograniczenie roli 

prezydenta jedynie do funkcji arbitra owych, jak i zastosowanie systemu, w któ-

rym b dzie on rzeczywistym i faktycznym szefem w adzy wykonawczej. 

Kompetencje prezydenta w odniesieniu do rz du nie ograniczaj  si  jedynie 

do powo ywania premiera i ministrów lub udzielania dymisji rz dowi. Jego pod-

stawowym uprawnieniem jest przewodniczenie posiedzeniom rz du, a tak e to, 

jakie sprawy b d  przedmiotem dyskusji. 

Równie  sfera dzia ania parlamentu nosi znamiona silnej pozycji prezydenta. 

Przys uguje mu prawo rozwi zania Zgromadzenia Narodowego, uczestnictwa 

w procedurze stanowienia prawa, zg oszenia wniosku do Rady Konstytucyjnej 

celem orzeczenia o konstytucyjno ci ustawy, zwo ania izb na sesj  nadzwyczaj-

n  oraz prawo wyg oszenia wobec izb or dzia37. 

W praktyce konstytucyjnej Francji na szczególne podkre lenie zas uguje 

równie  zwi zek prezydenta z narodem, który przejawia si  nie tylko poprzez 

kierowane do narodu or dzia, ale tak e oznacza, i  prezydent, w drodze referen-

dum, mo e zwróci  si  do suwerena o rozstrzygni cie w najwa niejszych dla 

pa stwa kwestiach. 

Zgodnie z tre ci  art. 68 konstytucji, prezydent Republiki Francuskiej nie 

odpowiada za „czynno ci wykonywane w ramach sprawowanych funkcji”38. Za-

sada nieodpowiedzialno ci przewiduje jeden wyj tek okre lony w art. 68. Jest 

nim zdrada stanu39. 

Dla postawienia prezydenta w stan oskar enia musz  by  spe nione okre lo-

ne warunki. Przede wszystkim jest to mo liwe jedynie w drodze jednobrzmi cej 

uchwa y podj tej przez obie izby parlamentu. Musi ona zosta  przyj ta w drodze 

g osowania jawnego i przy uzyskaniu wi kszo ci bezwzgl dnej g osów. S dem 

w a ciwym dla rozstrzygni cia sprawy odpowiedzialno ci prezydenta jest Wy-

soki Trybuna  Sprawiedliwo ci40. 

Urz d prezydenta jest obecnie bardzo powszechny. wiadczy o tym fakt ist-

nienia obieralnej, kadencyjnej g owy pa stwa w 33 krajach Europy. Jest to organ 

typowy dla republik naszego kontynentu. Jednak powszechno  tego wzorca nie 

wiadczy bynajmniej o jego jednolito ci41. W a nie te wyra ne ró nice, unie-

mo liwiaj ce wskazanie dwóch identycznych modeli prezydentury, stanowi  ich 

                                                 
37 Ibidem, s. 301–305. 
38 R. Balicki, op. cit., s. 160. 
39 P. Sarnecki, op. cit., s. 315. 
40 R. Balicki, op. cit., s. 161. 
41 S. Grabowska, R. Grabowski, Prawo wyborcze na urz d prezydenta w pa stwach europejskich, 

Warszawa 2007, s. 15. 
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najbardziej charakterystyczn  cech . wiadcz  bowiem o wspólnych korzeniach 

systemów prawa. S  one dowodem na cz ste stosowanie zapo ycze , a tak e 

podkre laj  podobie stwo przemian ewolucyjnych. 

Ró nice wyst puj  ju  w samym kszta cie modelu prezydentury, a nawet 

w jego sk adzie ilo ciowym. Warto nadmieni , e np. w San Marino urz d g o-

wy pa stwa jest organem kolegialnym. Podobne rozwi zanie wyst puje w Euro-

pie jeszcze tylko raz. Przypadek ten dotyczy, nienale cej do Unii Europejskiej, 

Bo ni i Hercegowiny. Odmiennie równie  przedstawiaj  si  regu y zast pstwa. 

W podanych wy ej przyk adach, ustawodawstwa przewiduj  ci le okre lone 

rozwi zania. Ale adne z nich nie przewiduje instytucji wiceprezydenta. Nie jest 

to jednak instytucja obca europejskim wzorcom, wyst puje np. w Bu garii. Trud-

no równie  mówi  o jednolitym wzorcu d ugo ci kadencji oraz mo liwo ciach 

reelekcji42. 

Bior c pod uwag  powy sze rozwa ania, nale y stwierdzi , e próba utwo-

rzenia urz du prezydenta dla Unii Europejskiej jako ca o ci, nie mog a nale e  

do zada  prostych. Traktat ustanawiaj cy konstytucj  dla Europy, podpisany 

w Rzymie 29 pa dziernika 2004 r., zapocz tkowa  ten proces. 13 grudnia 2007 r. 

podpisano traktat lizbo ski, który ma na celu modyfikacj  dotychczasowych 

traktatów unijnych m.in. poprzez w czenie do nich cz ci postanowie  traktatu 

konstytucyjnego. Przewidywany termin wej cia w ycie traktatu lizbo skiego to 

1 stycznia 2009 r. Sejm RP uchwali  ustaw  o ratyfikacji traktatu z Lizbony – 

zmieniaj cego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Eu-

ropejsk , sporz dzonego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. – która upowa nia pre-

zydenta do dokonania ratyfikacji. 2 kwietnia 2008 roku ustawa zosta a przyj ta 

przez Senat RP, a 9 kwietnia 2008 zosta a podpisana przez Prezydenta RP. 

15 kwietnia 2008 zosta a opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 62 poz. 388). 

Wesz a w ycie 30 kwietnia 2008 r. Na jej mocy Prezydent RP zosta  upowa nio-

ny do ratyfikacji tej umowy mi dzynarodowej, czego jak dotychczas nie uczyni . 

Wspomniany wy ej traktat konstytucyjny reguluje pozycj  Przewodnicz ce-

go Rady Europejskiej, powszechnie okre lanego jako Prezydent Unii Europej-

skiej. Jest on wybierany przez Rad  Europejsk  wi kszo ci  kwalifikowan . 

Kadencja okre lona zosta a na dwa i pó  roku, kandydat mo e by  ponownie 

wybrany tylko raz. Zaistnienie przeszkody w sprawowaniu funkcji lub dopusz-

czenie si  powa nego uchybienia mo e skutkowa  podj ciem decyzji Rady, 

w takim samym trybie, o usuni ciu Przewodnicz cego ze stanowiska43. 

Zgodnie z art. I-22 ust. 2 kompetencje Przewodnicz cego Rady Europejskiej 

przedstawiaj  si  nast puj co: 

                                                 
42 Ibidem, s. 16. 
43 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej, C310/20, 16 XII 2004. 
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„a) przewodniczy Radzie i kieruje jej pracami, 

b) zapewnia odpowiednie przygotowanie i ci g o  prac Rady Europejskiej, we 

wspó pracy z przewodnicz cym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw 

Ogólnych, 

c) u atwia osi ganie spójno ci i konsensu w Radzie Europejskiej, 

d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka dego posie-

dzenia Rady Europejskiej”44. 

Tego rodzaju zakres odpowiedzialno ci oznacza, e b dziemy mie  tutaj do 

czynienia z rzeczywist  funkcj  polityczn . Przewodnicz cy uprawniony jest do 

reprezentowania Unii na zewn trz w sprawach dotycz cych wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpiecze stwa. Jego kompetencje nie ograniczaj  jednak upraw-

nie  ministra spraw zagranicznych Unii. Przewodnicz cy Rady Europejskiej nie 

mo e sprawowa  mandatu narodowego. 

Pawe  wieboda, prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, 

uwa a rozwi zanie powy sze za bardzo nowatorskie. Ma ono na celu zapewnie-

nie wi kszej ci g o ci w pracach Rady Europejskiej, która jest przecie  organem 

kszta tuj cym kierunek politycznego rozwoju UE45. Cz ste, bo nast puj ce co 

pó  roku zmiany w obsadzie tego stanowiska, skutkowa y brakiem pewno ci 

partnerów UE. 

Intencj  traktatu jest wyposa enie przewodnicz cego Rady Europejskiej 

w kompetencje pozwalaj ce na kierowanie politycznym sztabem Unii Europej-

skiej. Ale zawiera on tak e gwarancje zachowania równowagi instytucjonalnej 

poprzez wymóg wspó pracy z Komisj  Europejsk  oraz dzia anie na podstawie 

prac Rady ds. Ogólnych. Ten ostatni przepis jest szczególnie istotny z punktu 

widzenia zabezpieczenia interesów pa stw cz onkowskich. 

Reasumuj c powy sze rozwa ania, nale y podkre li  dyferencj  pomi dzy 

ró nymi modelami prezydentury. Z jednej strony nale a oby wskaza  Francj . 

Silna pozycja ustrojowa prezydenta oznacza odej cie od klasycznego systemu 

parlamentarnego. Obowi zuj cy w Republice Francuskiej system semiprezy-

dencki zbli a ten kraj do rozwi za  przyj tych w Stanach Zjednoczonych. Jako 

przeciwwag  mo na przytoczy  kszta t modelu prezydentury w Republice Fede-

ralnej Niemiec. Widoczna jest tu wyra nie s aba pozycja g owy pa stwa. Roz-

wi zania przyj te przez Konstytucj  RP nale a oby usytuowa  pomi dzy po-

wy szymi. W naszym kraju pozycja prawnoustrojowa prezydenta odpowiada 

podstawowym za o eniom systemu parlamentarnego. G owa pa stwa posiada 

w RP stosunkowo szerokie kompetencje, a instytucja kontrasygnaty – powodu-

                                                 
44 Ibidem. 
45 ród o: ec.europa.eu, [stan z: 30 XII 2008]. 
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j ca zwolnienie prezydenta z politycznej odpowiedzialno ci – stanowi wyraz 

równowagi pomi dzy w adzami. 

Gdzie zatem nale a oby uplasowa  model prezydentury stworzony na po-

trzeby Unii Europejskiej? Nie sposób nie zauwa y  pewnych podobie stw do 

klasycznych systemów parlamentarnych. Brak w projekcie wyra nych odwo a  

do modelu semiprezydenckiego, ale wydaje si , e stosowanie takich rozwi za  

mog oby si  odbi  niekorzystnie na pa stwach cz onkowskich, a co za tym idzie, 

na ca ej Unii. Wszak UE jest tworem niejednolitym, na który sk adaj  si  od-

mienne tradycje i obyczaje poszczególnych pa stw. A w takiej sytuacji monopo-

lizacja w adzy, cho by tylko cz ciowa, wydaje si  niedopuszczalna. 

Streszczenie 

Prezydent Unii Europejskiej a tradycyjne modele prezydentury w Polsce, 

Francji i Niemczech 

Traktat ustanawiaj cy Konstytucj  dla Europy, podpisany w Rzymie 29 pa -

dziernika 2004 r. wprowadzi  do Unii Europejskiej instytucj  „prezydenta”. Jest 

to konstrukcja ciekawa, bo przenosz ca typowe dla krajów europejskich stano-

wisko na grunt wielonarodowej organizacji. 

Pa stwa Starego Kontynentu prezentuj  ró ne rozwi zania dotycz ce pozy-

cji g owy pa stwa. Prezydent Unii Europejskiej to przywódca wielu nacji. Nie 

jest wi c mo liwe oparcie tej konstrukcji o modele obecnie funkcjonuj ce, jed-

nak mo na zaobserwowa  liczne powi zania. 

Summary 

President of the European Union and the Position of the President 

in Traditional European Structures in Poland, France, Germany 

Treaty establishing a Constitution for Europe, signed in Rome on the 29th 

October 2004, formed an institution of the President of the European Union. It is 

a peculiar construction because the institution which is typical for European 

countries is being transformed into one fitting a multi-national organization. 

The European countries present various types of the presidential institution. 

The President of the European Union is supposed to be a leader for many na-

tions. It is not possible to base it solely on one country’s legal system, however 

a lot of similarities can be observed. 


