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Ę Uzupełnij poniższezd,aniadotyczącefunkcjiPrezydentaRP (Orr/

W krajach o ustroju republikańskim funkcje głowy państwa z rcgl|y pełni . _ _

osoba ubiegająca się o urząd Prezydenta RP musi mieć ukończone w dniu wvborów

ptzez , tysięcy obywateli posiadających prawo wybierania do sejmu. Prezydent RP wybieranyjest przez oby-

wateli na ,.,.. letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych,

Przysługuje mu możliwość ponownego wyboru, tzw.

. -. i w głosowaniu tajnym

, Do momentu złożenia przysięgi nowo

wYbranego prezydenta nazywamy . Prczydent może zostać wybrany w pierwszej turze wyborów,

jeŚIi uzYska głosów. Wybory Prezydenta RP zatządza Marszałek Sejmu, a ich ważność

stwierdza . ... Prezydent składa przysięgę przed

Jeśli nie może sprawować swojej funkcji, zastępuje go ,_ . . ., ajeśIi

wykonywać obowiązków Prezydenta RĘ wtedy obowiązki te przejmuje

Prerogatywy, czyli szczegóIne uprawnienia Prezydenta RP niewym agające podpisu premiera ani ministrów, dają gło-

wie państwa szczegóInąpozycję do rozsttzygania sporów politycznych i społecznych . Z tego powodu lżywasię czasem

sformułowania,,prezydentura

§ RozPoznaj na poniŻszych fotografiach prezydentów RĘ a następnie podpisz ich wizerunki imionami i nazwiskami. ,
Ponadto wskaŻ, który z nich został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, a który pełnił funkcję dwukrotnie (lY

.. . W Polsce

. lat i zostać zgłoszona

ten też nie może
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Ą Prueczytaj fragment Ko nstytucji RP z 1997 t. i przypotządkuj prerogatywy prezydenckie tym władzom, w których
kompetencje one wkraczaj ą. ?o ń7 d-o k<,tłe4' z aądz ą/

Art. 144.
|, 7. Prezyd.ent Rzeczypospolitej, korzystajqc ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje ahty :

1 urzęd,owe. 
;

' 2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagajq dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Mini- 
i

:strów,htóryprzezpodpisanieaktuponosiodpowiedzialnośćprzedSejmem,
, 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:

', 1) zarzqd.zania wyborów d.o Sejmu i Senatu,

, 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

: 3) skracaniahadencji Sejmu w przypadhach określonych w Konstytucji,

', 4) inicjatywy ustawodawczej,

' 6) podpisywania albo odmowy podpisania usta.wy,

, 7) zarzqd.zania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

|8)zwracaniasięzorędzierndoSejmu,doSenatulubdoZgromadzen,iaNarodowego
: q wniosku clo Trybunału Konstytucyjnego, 

:

110)wruioshuoprzeprowadzeniehontroliprzezNajwyższqIzbęKontroli,

" 11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
: lZ) przyjmowania d,ymisji Rad,y Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,

, 13) wnioslłu do Sejmu o pociqgnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
:

', 14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,

, 15) zwoływania Rady Gabinetowej,

: 17) powoływania sędziów,

' 18) stosowania prawa łaski,

, 19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 
,

; 20) powoływania Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego,
1 211 powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

:

' 221 powoływania Prezesa Naczelnego Sqd,u Ad.ministracyjnego,

; 23) powoływania prezesów Sqdu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sqdu Administracyjnego, 
,| 24 wnioshu d.o Sejmu o powołanie Prezesa Narod.owego Banku Polskiego,

: 25) powoływania członków Rad.y Polityki Pieniężnej,

.26)powoływaniaiod'woływaniaczłonhówRadyBezpieczeństwaNarodowego,

' 27) powoływania członhów Krajowej Rad.y Rad.iofonii i Telewizji, 
,..28)nad.awaniastatutuKancelariiPrezydentaRzeczypospolitejorazpowoływaniaiodwoływaniaSzefaKance-

', lariiPrezyd,entaRzeczypospolitej,
':2g)wydawaniazarzqd,zeńnazasad,achokreślon.ychwart.93'

, 30) zrzeczenia się urzędu Prezyd,enta Rzeczypospolitej. i
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