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Or dzia prezydenta
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Orędzie jest tradycyjnym uprawnieniem Prezydenta, które nie odgrywa 
współcześnie tak wielkiej roli w praktyce konstytucyjnej, jak pozostałe. Praw-
dopodobnie z  tego względu pozostaje zwykle niezauważane w  podręcznikach 
prawniczych2, a piśmiennictwo poświęca mu stosunkowo niewiele uwagi. Umo-
cowanie problematyki orędzi na poziomie ustawy zasadniczej wynika z tego, iż 
dotyczy ono stosunków między głową państwa a parlamentem, a tego typu re-
lacje należą ze swej istoty do materii konstytucyjnoprawnej. Orędzie nie jest 
jednak niezbędnym atrybutem władzy prezydenckiej we współczesnym demo-
kratycznym państwie. Instytucja ta jest bowiem nieobecna w takich krajach jak: 
Czechy, Estonia, Łotwa czy Finlandia.

Podczas posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
kiedy to zastanawiano się nad charakterem tej instytucji w kontekście jej wpro-
wadzenia do nowej Konstytucji, formułowano wiele de� nicji tej instytucji. 
S. Gebethner wskazywał, że orędzie jest „także atrybutem głowy państwa 
i sposobem bezpośredniego komunikowania się Prezydenta z Parlamentem”3. 
P. Winczorek podnosił natomiast, że orędzie to przemówienie Prezydenta spe-
cjalnie adresowane do jednej lub obu izb Parlamentu, o uroczystym charak-
terze, w  którym Prezydent zwraca izbom uwagę na pewne istotne4 kwestie. 

1  Artykuł stanowi zmienioną i poszerzoną wersję artykułu pt. Die Ansprachen des Präsidenten, 
który został opublikowany w „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschri! ”, nr 4/2013–1/2014.

2  Np. M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009.
3  Ibidem, s. 299–300.
4  XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35 i 43.
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Jeszcze inaczej instytucję tę określił A. Kwaśniewski, mówiąc o niej jako o „for-
mie wyrażania opinii przez Prezydenta wobec Sejmu i Senatu”5.

Obecnie w piśmiennictwie orędzie de� niuje się jako „zwrócenie się Prezy-
denta do organów parlamentarnych, które w swej treści zawierać winno wska-
zanie na szczególnie istotne, ale też konkretne problemy państwowe”6, czy też 
jako „solenną formę wyrażenia jego poglądów w  odniesieniu do szczególnie 
ważnych zagadnień życia państwowego”7. Nie powinno zatem dotyczyć kwestii 
błahych, nieistotnych czy niemających większego znaczenia, ale winno stano-
wić komentarz do wydarzeń zajmujących opinię publiczną, Parlament czy inne 
organy władzy publicznej, i stanowić prezentację poglądu głowy państwa na te 
ważkie zagadnienia, zwłaszcza że audytorium, do którego zwraca się Prezydent, 
są członkowie Parlamentu, a więc członkowie organu mającego obok Prezyden-
ta najsilniejszą legitymację do sprawowania władzy. 

Instytucja or dzia w wybranych pa stwach

W Stanach Zjednoczonych orędzia Prezydenta mają charakter proklama-
cyjny. Należy do nich orędzie inauguracyjne czy orędzie o stanie państwa, które 
„od czasu do czasu” kierowane jest do Kongresu. Ten indywidualny akt Prezy-
denta należy traktować jako akt głowy państwa, a nie szefa egzekutywy, za po-
mocą którego wykonuje on swoje konstytucyjne uprawnienia8.

W kategoriach obowiązku realizowanego względem władzy ustawodawczej 
można traktować orędzia wygłaszane przez prezydenta Ukrainy. Jest on bowiem 
zobowiązany konstytucyjnie do składania Radzie Najwyższej Ukrainy corocz-
nych oraz nadzwyczajnych orędzi o stanie państwa9.

Ciekawe rozwiązania występują w  V Republice Francuskiej. Prawo do 
zwracania się przez Prezydenta z orędziem do izb Parlamentu było znane już 
w okresie wcześniejszym (w IV Republice jednak jego adresatem było wyłącznie 
Zgromadzenie Narodowe). Obecnie orędzia są odczytywane w Zgromadzeniu 
Narodowym przez premiera, natomiast w Senacie przez Ministra Sprawiedliwo-
ści. Mają one charakter wyłącznie informacyjny, gdyż przepisy nie przewidują 
możliwości przeprowadzenia nad nimi debaty i służą Prezydentowi do „poro-

5  Ibidem, s. 43. 
6  P. Sarnecki, Art. 140, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

t. 1, Warszawa 1999, s. 1. 
7  Z. Witkowski, J. Galster, W. Szyszkowski, Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Toruń-Warszawa 1999, s. 199.
8  J. Osiński, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w pań-

stwach współczesnych, Warszawa 2009, s. 70.
9  B. Pytlik, Prezydent Ukrainy, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 685.
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zumiewania” się z izbami i informowania ich o swoich działaniach10. Ponieważ 
orędzie nie wymaga kontrasygnaty, jest kwali� kowane jako uprawnienie oso-
biste Prezydenta stanowiące konkretyzację jego roli arbitra, wynikającą z art. 5 
Konstytucji. Do wygłoszenia orędzia nie jest konieczne ponadto uzyskanie zgo-
dy rządu, a  jego treść czy celowość wygłoszenia nie musi być także konsulto-
wana z tym organem11. „W praktyce wszyscy prezydenci korzystali dotychczas 
z tego uprawnienia, przedstawiając w orędziach główne linie prowadzonej poli-
tyki ogólnej lub też swoje zamiary – np. G. Pompidou zapowiedział w ten spo-
sób zamiar skrócenia kadencji Prezydenta do lat 5. Częstotliwość wykorzystania 
tego uprawnienia nie jest jednak duża. Szef państwa preferował raczej niefor-
malny sposób zwracania się do opinii publicznej ponad Parlamentem w formie 
np. konferencji prasowej czy przemówień radiowych lub telewizyjnych” 12. 

Należy zauważyć, że w 2008 roku Prezydent Francji uzyskał uprawnienie do 
przemawiania przed izbami połączonymi w tym celu w Kongres. Wystąpienia te 
nie są jednak sensu stricto orędziami, gdyż może nad nimi zostać przeprowadzo-
na debata w zależności od treści wystąpienia. To, co zbliża je do orędzi, to oko-
liczność, że do debaty może dojść dopiero po opuszczeniu przez głowę państwa 
sali obrad. Zatem ewentualna dyskusja toczy się niejako poza osobą prezyden-
ta, nie jest on jej bezpośrednim słuchaczem. Instytucja ta przypomina w związ-
ku z tym amerykańskie „orędzia o stanie państwa” i może się ona przeistoczyć 
w swego rodzaju exposé Prezydenta, w ramach którego głowa państwa przedsta-
wi swoje stanowisko w sprawie realizacji założeń polityki państwa13.

Odmienną od wcześniej zaprezentowanych koncepcję orędzia przyjęto 
w Irlandii. Prezydent może się zwracać z orędziem lub przemówieniem skiero-
wanym do izb Parlamentu w sprawach ważnych dla narodu i państwa. Zasad-
nicza różnica polega na tym, że wystąpienie głowy państwa uzależnione jest od 
przeprowadzenia przez niego wcześniejszych konsultacji co do treści wystąpie-
nia z Radą Państwa, a ponadto przed samym wygłoszeniem orędzia czy przemó-
wienia Prezydent musi każdorazowo uzyskać na to zgodę rządu (art. 13 ust. 7). 
W pozostałych, zwykłych sprawach Prezydentowi również przysługuje upraw-
nienie do wygłaszania orędzi i przemówień, ale i wówczas wymaga się przepro-
wadzenia konsultacji z Radą Państwa. Publiczne przemawianie bez akceptacji 
ze strony innych organów jest dozwolone głowie państwa tylko w szczególnych, 
bardzo rzadkich przypadkach. Z  tych względów dotychczasowi prezydenci 

10  P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
11  I. Bokszczanin, Prezydent V Republiki Francuskiej, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 269. 
12  Ibidem, s. 269–270.
13  Ibidem, s. 270.
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Irlandii korzystali z  tych uprawnień wyjątkowo. C. Ó. Dálaigh podczas swo-
jej prezydentury unikał w ogóle korzystania z  tego uprawnienia, natomiast E. 
Childers przesyłał teksty swoich przemówień rządowi w celu akceptacji i otrzy-
mywał je po naniesieniu na nie licznych poprawek. Prezydenci unikają jednak 
w swych wypowiedział bezpośredniej krytyki rządu14. „W doktrynie konstytu-
cyjnej przyjmuje się, że Prezydent może wyrazić swoją opinię w sprawach spo-
łecznie doniosłych, nie opowiadając się jednak po stronie żadnej z  partii po-
litycznych. Szczególne okoliczności ku takiej manifestacji poglądów stwarzają 
kampanie poprzedzające referendum, które mają bogatą praktykę w  Irlandii, 
a dotyczą kwestii ustrojowych, społecznych i moralnych”15.

We Włoszech uprawnienie Prezydenta do wystosowywania orędzi do izb 
(art. 87 ust. 2 Konstytucji) należy do jednego z najpoważniejszych uprawnień, 
ponieważ ich treść jest określona sferą dyskrecjonalnej decyzji, a treść orędzia 
wynika z woli głowy państwa. Prezydent może przed promulgacją ustawy „umo-
tywowanym orędziem wstrzymującym, skierowanym do oby izb domagać się 
ponownego izb rozpatrzenia. Gdyby izby ponownie uchwaliły te ustawy, Prezy-
dent musi je promulgować”16. 

Adresat i autor or dzia

1. Już Mała Konstytucja z  1992 roku przewidywała możliwość wygłaszania 
orędzi przez Prezydenta do Sejmu i Senatu, zakazując debaty nad nimi (art. 39)17. 
Obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku rozszerzyła katalog adresa-
tów o Zgromadzenie Narodowe, stanowiąc w art. 140, że „Prezydent Rzeczypo-
spolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub do Zgromadzenia Na-
rodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty”18. Biorąc pod uwagę syste-
matykę rozdziału V, okazuje się, że uprawnienie „orędziowe” znajduje się w jego 
końcowej części, co mogłoby sugerować, że jest ono mniej istotne od pozostałych 
uprawnień głowy państwa wymienionych wcześniej w ustawie zasadniczej. To, że 
instytucji tej została poświęcona odrębna jednostka redakcyjna tekstu Konstytucji 
wiąże się z traktowaniem orędzi jako uprawnienia niejako klasycznie (tradycyjnie) 

14 I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Irlandii, [w:] J. Osiński (red.), op. cit., s. 312–313.
15 Ibidem, s. 313. 
16  Z. Witkowski, Prezydent Republiki Włoskiej (wybrane zagadnienia koncepcji ustrojowej i prakty-

ki), [w:] Instytucja Prezydenta we współczesnym świecie, materiały na konferencję 22–23 lutego 
1993 r., Warszawa 1993, s. 16.

17  Ustawa konstytucja z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i  wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o  samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. nr 84, poz. 426). 

18  Dz. U. nr 78, poz. 483 z ze zm.
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powiązanego z głową państwa i oddziałującego – przynajmniej pośrednio – na re-
lacje z Parlamentem i służące komunikacji z narodem. Z tego powodu niezasadne 
wydaje się mówienie o uprawnieniu „orędziowym” jako o prawie drugiej kategorii. 

Adresatem orędzia może być każda z izb Parlamentu, jak i obie te izby, dzia-
łające wówczas jako Zgromadzenie Narodowe. O ile jednak kierowanie orędzi do 
Sejmu i Senatu nie jest ograniczone pod względem czasowym i w zasadzie w każ-
dym czasie Prezydent, jeżeli uzna to za stosowne, może z tego uprawnienia wo-
bec organów władzy ustawodawczej skorzystać, o tyle istotne ograniczenia pod 
względem temporalnym przewiduje Regulamin Zgromadzenia Narodowego19. 
Orędzie w tym organie wygłasza się bowiem na życzenie głowy państwa skiero-
wane do przewodniczącego obradom Marszałka Sejmu, bezpośrednio po stwier-
dzeniu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta, a  przed sporzą-
dzeniem i odczytaniem protokołu z przebiegu Zgromadzenia Narodowego (§ 7 
ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego). Porządek dzienny Zgromadze-
nia Narodowego obejmuje sprawy związane ze złożeniem przysięgi przez Pre-
zydenta (§ 2 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego). Dlatego też próba 
zwołania obrad tego organu w innym czasie i w celu wygłoszenia wyłącznie orę-
dzia, wobec braku podstawy regulaminowej, jest skazana na niepowodzenie.

W ustawie zasadniczej brak jest przepisu upoważniającego Prezydenta do 
zwracania się z orędziem do narodu. W związku z tym należałoby stwierdzić, 
że głowa państwa takiej kompetencji nie posiada. „Z drugiej wszak strony, pod 
rządami tzw. Małej Konstytucji, która także nie regulowała tej kwestii, Prezy-
dent korzystał z  tej formy komunikowania się z suwerenem nie tylko z oka-
zji różnego rodzaju świąt czy rocznic, ale też dla wyjaśnienia swoich poglą-
dów, działań itp. (np. orędzie Prezydenta L. Wałęsy w sprawie BBWR z 1993 
roku). Wytworzył się więc zwyczaj konstytucyjny”20, a więc stała praktyka, któ-
ra nie spotkała się ze sprzeciwem. Nie wiadomo jednak, czy mimo identycz-
nej nazwy wystąpienia te pozostają w dalszym ciągu orędziami, choć innego 
typu, czy może stanowią odmienną od orędzi formę wygłaszania stanowiska 
przez głowę państwa. W ten sposób dochodzi bowiem do bezpośredniego po-
rozumiewania się z narodem z pominięciem parlamentarzystów, ta forma nie 
wywołuje także obowiązku ich wysłuchania ani przez naród, ani przez deputo-
wanych. Na marginesie należy zauważyć, że właśnie ta forma wystąpień Prezy-
denta jest najczęściej stosowana w praktyce. 

19  Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Naro-
dowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej (M. P. nr 40, poz. 774 i 775).

20  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 682.
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2. W piśmiennictwie wskazuje się, że Prezydent może wygłosić orędzie osobi-
ście, może to zrobić również wskazany przez głowę państwa przedstawiciel, „a na-
wet, gdy Prezydent nie podjął w  tym ostatnim względzie żadnych decyzji – do 
przedstawienia orędzia będzie zobowiązany marszałek odpowiedniej izby lub po-
proszony o to przez niego poseł lub senator” 21. Brak jest bowiem w ustawie za-
sadniczej przepisu wskazującego wprost, kto może je wygłosić, w związku z czym 
należy dopuścić wszystkie możliwości22. Wydaje się jednak, że brak w tym wzglę-
dzie stosowanego postanowienia wśród norm Konstytucji nakazuje zająć zupełnie 
odmienne stanowisko. Skoro ustrojodawca nie dopuścił expressis verbis możliwo-
ści wygłaszania orędzia przez przedstawiciela Prezydenta czy osobę wyznaczoną 
do tego przez organ kierujący obradami danej izby, oznacza to konieczność wą-
skiej interpretacji norm konstytucyjnych. Ustawa zasadnicza w art. 140 wspomi-
na bowiem wyłącznie o Prezydencie jako osobie, która z tego uprawnienia może 
korzystać. Zastosowanie wykładni literalnej nie nasuwa w związku z tym żadnych 
wątpliwości, a co za tym idzie, nie ma sensu odwoływać się do innych metod in-
terpretacji tekstu i  nadawać temu przepisowi odmiennego znaczenia, niezgod-
nego moim zdaniem z intencją ustrojodawcy. Zwłaszcza że gdy idzie o pozostałe 
uprawnienia głowy państwa, to możliwość ich wykonywania przez „osoby trzecie” 
albo nie jest w ogóle dopuszczona, albo też wyraźnie przewidziana przez normy 
konstytucyjne lub niższego rzędu. Na przykład w art. 187 Konstytucji jest wyraź-
nie mowa o tym, że w skład KRS wchodzi osoba powołana przez Prezydenta. 

Dla rozstrzygnięcia kwestii, czy w ogóle osoba trzecia może w imieniu Pre-
zydenta wygłosić orędzie, należy w związku z tym przyjrzeć się brzmieniu regu-
laminów: Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. W pierwszej kolejności 
konieczne jest jednak w  ogóle ustalenie katalogu osób, które mogłyby zabrać 
głos na posiedzeniu Sejmu (Senatu). Zgodnie z art. 186 ust. 2 Regulaminu Sej-
mu Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Naj-
wyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu 
w  Kancelarii Prezydenta zastępującego szefa Kancelarii Prezydenta na danym 
posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażą-
dają. Ponieważ Regulamin ten nie precyzuje przy tym, czego wystąpienie ma do-
tyczyć, teoretycznie mógłby to być nawet tekst orędzia prezydenckiego. 

Dopuszczalności takiej interpretacji przeczy jednak brzmienie art. 186 
ust. 1 Regulaminu Sejmu. Stanowi on, że „Marszałek Sejmu udziela głosu Pre-
zydentowi na jego życzenie poza porządkiem dziennym w  celu wygłoszenia 
orędzia”. Z tego wynika, że Regulamin zastrzegł możliwość skorzystania z tego 

21 P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
22 B. Banaszak, op. cit., s. 682.
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uprawnienia wyłącznie na rzecz Prezydenta, a  nie jego jakiegokolwiek przed-
stawiciela. Gdyby bowiem było inaczej, to w Regulaminie, w części poświęco-
nej orędziom Prezydenta (art. 186 ust. 1), powinna się pojawić stosowna norma 
przewidująca możliwość zastępstwa głowy państwa w realizacji tego uprawnie-
nia. Obecność w Regulaminie normy dającej szefowi Kancelarii Prezydenta lub 
sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta prawo zabierania głosu poza kolej-
nością w innej jednostce redakcyjnej oznacza dopuszczalność działania głowy 
państwa przez przedstawiciela, ale w sprawach niezwiązanych z wygłaszaniem 
orędzi. 

Regulamin Sejmu wymienia w art. 186 w ust. 3 jeszcze inne osoby mogą-
ce zabierać głos na forum Sejmu. Nie mogą one jednak być brane pod uwagę 
jako „kandydaci” do zaprezentowania orędzia Prezydenta, gdyż Regulamin Sej-
mu jasno wskazuje, że prawo do zabrania głosu poza kolejnością mówców zapi-
sanych do głosu przysługuje Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – Prze-
wodniczącemu Trybunału Stanu, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Rzecz-
nikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Prezesowi Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratorowi Generalnemu, 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnemu Inspek-
torowi Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesowi Narodowego Banku Pol-
skiego, ale tylko w   s p r a w a c h  o b j ę t y c h  z a k r e s e m  i c h  u s t a w o w e j
d z i a ł a l n o ś c i. Ponieważ zwracanie się z orędziem nie spełnia tego kryte-
rium, oznacza to, że osoby te zostały na mocy Regulaminu Sejmu wykluczo-
ne wprost z katalogu potencjalnych przedstawicieli Prezydenta do zwrócenia się 
w jego imieniu z orędziem. 

Na gruncie Regulaminu Senatu sprawa ustalenia katalogu podmiotów zastę-
pujących Prezydenta przy wygłaszaniu orędzi jest bardziej skomplikowana. Żaden 
z  przepisów nie wspomina bowiem o  wygłaszaniu orędzia przez głowę państwa, 
a postanowienia regulaminowe odnoszą się ogólnie do osób mogących zabrać głos 
podczas obrad. W związku z  tym Marszałek Senatu udziela głosu Prezesowi RM 
oraz członkom RM, Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Prezesowi NIK, członkom 
Prezydium Sejmu, Prezesowi TK, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Pierwszemu 
Prezesowi Sądu Najwyższego (art. 50 Regulaminu Senatu). Ponadto może, a więc nie 
musi, udzielić głosu sprawozdawcy i przewodniczącemu komisji, która opracowała 
sprawozdania (art. 51 Regulaminu Senatu), jak i zaproszonym gościom. Fakultatyw-
ność zabrania głosu na forum Senatu dyskwali� kuje te osoby z kręgu potencjalnych 
przedstawicieli Prezydenta do wygłoszenia orędzia. Wydaje się natomiast, opiera-
jąc się wyłącznie na wykładni samego Regulaminu, że pozostałe, wyżej wymienione 
podmioty (i tylko one) mogłyby w izbie zaprezentować orędzie Prezydenta.
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W  tym miejscu rozważyć należy jeszcze możliwość wygłoszenia orędzia 
Prezydenta przez parlamentarzystów. Parlamentarzyści mają bowiem prawo 
do wystąpień na forum izby, do której zostali wybrani, co jest zresztą jednym 
z aspektów autonomii personalnej izb. O ile jednak posłowie w Sejmie – z uwa-
gi na wcześniej poczynione uwagi – nie mogą wygłosić orędzia prezydenckiego, 
o tyle taką możliwość można byłoby dopuścić w Senacie wobec senatorów. Przy 
czym hipoteza ta zachowuje aktualność, wyłącznie jeśli weźmie się pod uwagę 
postanowienia regulaminowe obowiązujące w tej izbie.

Pomimo regulaminowych możliwości wygłoszenia orędzia prezydenckiego 
w Senacie przez przedstawiciela, wydaje się, że taki sposób realizacji przez gło-
wę państwa tego uprawnienia przeczy istocie orędzia jako uprawnienia o osobi-
stym charakterze. Stąd, niejako z natury rzeczy, winno być realizowane wyłącz-
nie przez głowę państwa. Tylko w taki sposób zwrócenie się do izb Parlamentu 
będzie miało uroczysty i podniosły charakter; tylko wówczas prezentacja treści 
zawartych w orędziu nabierze właściwego wymiaru i optyki. W ten sposób bę-
dziemy mieć do czynienia z „orędziem Prezydenta”, o którym mowa w Konsty-
tucji, a nie z „orędziem prezydenckim” niemającym podstawy prawnej, wygła-
szanym przez przedstawiciela głowy państwa. 

Na gruncie Regulaminu Zgromadzenia Narodowego kwestia ustalenia pod-
miotu uprawnionego do wygłoszenia orędzia nie budzi wątpliwości. Paragraf 6 
stanowi wprost, że „Marszałek Sejmu udziela głosu Prezydentowi, na jego ży-
czenia, w celu wygłoszenia orędzia”. Regulamin Zgromadzenia Narodowego nie 
przewiduje możliwości zabierania głosu przez inne osoby, niż głowa państwa 
i przewodniczący obradom. Nie zezwala ponadto, aby w celu wygłoszenia orę-
dzia Prezydenta mógł zastąpić przewodniczący tego organu. 

Za dopuszczalne należy natomiast uznać wygłaszanie orędzi przez Marszał-
ka Sejmu lub Marszałka Senatu wykonujących obowiązki Prezydenta RP w try-
bie art. 131 Konstytucji. Zastępca bowiem wstępuje w  całość uprawnień głowy 
państwa (z wyłączeniem możliwości skrócenia kadencji Sejmu). Pomimo tego że 
w piśmiennictwie wskazuje się, iż w tym okresie zastępujący Prezydenta Marsza-
łek winien wstrzymać się od korzystania z wielu uprawnień, zwłaszcza takich jak, 
nadawanie orderów i  odznaczeń czy stosowanie prawa łaski, i  skupić się głów-
nie na dbaniu o właściwy przebieg procesu wyboru nowej głowy państwa, to ten 
postulat zdaje się nie dotyczyć uprawnienia orędziowego. Wręcz przeciwnie, dla 
wyjaśnienia pewnych swoich decyzji w tym trudnym dla państwa okresie orędzia 
mogą jawić się jako atrakcyjna forma do komunikowania się z parlamentarzysta-
mi i narodem. 
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Istota or dzia

1. Konstytucja traktuje możliwość wygłoszenia orędzia przez Prezydenta 
w kategoriach jego prawa, a nie obowiązku. Świadczy o tym stylizacja art. 140 
Konstytucji i użycie partykuły „może”. Skoro Prezydent może wygłaszać orędzia, 
to może ich również nie wygłaszać wcale. Żaden przepis konstytucyjny nie zo-
bowiązuje głowy państwa do wygłaszania orędzi w pewnych wyjątkowych oko-
licznościach, jak ma to miejsce np. w USA (orędzie proklamacyjne i cyklicznie 
wygłaszane orędzie o stanie państwa). W szczególności niewygłaszanie orędzi 
w trakcie sprawowania urzędu przez Prezydenta nie może stanowić podstawy 
do postawienia go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu czy uznania, że 
w ten sposób doszło do sprzeniewierzenia się treści przysięgi prezydenckiej.

Konstytucja nie określa również częstotliwości korzystania z tego uprawnie-
nia. Tym samym Prezydent może korzystać z tej instytucji tak intensywnie, jak 
tylko uzna to za słuszne. Niemniej jednak stosowanie tej instytucji nadmiernie 
mogłoby zostać odebrane negatywnie, jako rodzaj obstrukcji parlamentarnej, 
zwłaszcza gdy jego treść nie będzie ulegała znaczącej lub żadnej zmianie, a Pre-
zydent poprzez liczne wystąpienia w  Parlamencie będzie próbował wywrzeć 
wpływ na parlamentarzystów. Wystąpienie takiej sytuacji jest przynajmniej teo-
retycznie możliwe zwłaszcza w okresie koabitacji, kiedy to większość parlamen-
tarna wspiera niejako opozycyjny do Prezydenta rząd, a orędzia będą stanowić 
manifestację poglądów głowy państwa i krytyczną ocenę drugiego członu wła-
dzy wykonawczej, jak i poczynań Parlamentu.

2. Orędzia muszą zostać wygłoszone23. Mimo że Konstytucja nie używa ta-
kiej formuły, stanowiąc o tym, że Prezydent może „zwracać się z orędziem”, to 
postanowienia, zwłaszcza Regulaminu Sejmu i Regulaminu Zgromadzenia Na-
rodowego, nie pozostawiają w tym zakresie żadnych złudzeń, wskazując, iż cha-
rakter udziela się „głosu”, aby je „wygłosić” (art. 186 ust. 1). Tymczasem według 
de� nicji słownikowej „wygłoszenie” oznacza głośne wypowiedzenie jakiegoś 
tekstu24, co za tym idzie forma pisemna orędzia przybierająca postać wydruko-
wania tekstu orędzia i przekazania go do wiadomości adresatom nie jest właści-
wa. Formy ustnej orędzia nie wyklucza również Regulamin Senatu, który stano-
wi przecież o osobach mogących zabrać głos podczas obrad. Tym samym akt ten 
uznaje również, acz pośrednio, za właściwą wyłącznie taką formę skorzystania 
z uprawnienia orędziowego. 

23  Inaczej twierdzi B. Banaszak, który, wychodząc z założenia, że Konstytucja nie określa formy 
orędzia wnioskuje, iż może ono zostać także przedłożone na piśmie. B. Banaszak, op. cit., s. 681.

24 http://sjp.pwn.pl, stan z dnia 20.07.2013.
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Ustna forma prezentacji orędzia ma ten skutek, że treść przekazania pod-
czas takiego wystąpienia tra�  do adresatów, którzy bez względu na to, czy zgo-
dzą się z poglądami głowy państwa czy nie, zapoznają się z treścią przemówie-
nia. Takiej pewności nie dawałoby przesłanie orędzia w formie listownej, które 
to mogłoby zostać przeoczone w korespondencji parlamentarnej, w stosie dru-
ków sejmowych i projektów ustaw. Ponadto forma ta miała by wówczas daleko 
mniej uroczysty i dostojny charakter niż prezentacja ustna. 

Izba, która jest adresatem orędzia, ma obowiązek jego wysłuchania. Ozna-
cza to konieczność wprowadzenia takiego punktu porządku dziennego do naj-
bliższego posiedzenia danej izby. Marszałkom nie wolno bowiem hamować 
Prezydenta w korzystaniu z  tego konstytucyjnego uprawnienia i  samodzielnie 
decydować o tym, kiedy głowa państwa będzie mogła zabrać głos na forum Sej-
mu lub Senatu. Obowiązek wysłuchania dotyczy oczywiście także samych parla-
mentarzystów, którzy mają ustawowy obowiązek obecności na posiedzeniach25. 
Ich absencja nie powoduje jednak nieważności orędzia czy konieczności jego 
powtórzenia i  późniejszego wysłuchania przez nieobecnych. Nieusprawiedli-
wiona nieobecność deputowanego podczas całego dnia na posiedzeniu Sejmu 
powoduje obniżenie uposażenia i  diety o  1/30, natomiast nieobecność tylko 
podczas tego punktu porządku dziennego, na których dochodzi do wygłoszenia 
orędzia, nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji regulaminowych. 
W szczególności nie może być traktowana identycznie jak nieobecność podczas 
głosowania i doliczana do liczby nieobecności podczas głosowań26. Władze klu-
bu czy koła mogą oczywiście próbować wymusić obecność posła czy senatora 
na posiedzeniu poprzez różne narzędzia dyscyplinujące, ale z uwagi na władczy 
charakter tego uprawnienia ich stosowanie w praktyce parlamentarnej wydaje 
się mało prawdopodobne. Obecność posłów i senatorów podczas orędzi stanowi 
wyznacznik ich kultury politycznej i szacunku dla Prezydenta jako najwyższego 
(a tym samym wyższego od deputowanych) przedstawiciela RP. 

3. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty, a to z tego względu, że jest to 
instytucja służąca zapoznaniu członków Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Na-
rodowego z poglądami głowy państwa27, a więc organu, który jest usytuowany 
w innym segmencie władzy i wobec którego organy władzy ustawodawczej nie 
posiadają kompetencji władczych. „Służy to niewątpliwie uniknięciu ewentual-
nej słownej konfrontacji na forum Parlamentu między głową państwa a posłami 

25  Art. 13 ust. 1 Ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r.,
nr 7, poz. 29 z ze zm.).

26 Zob. art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Sejmu.
27 W. Skrzydło, op. cit., s. 167. 
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(senatorami, członkami Zgromadzenia Narodowego), konfrontacji niepotrzeb-
nej w sytuacji, gdy Prezydent nie odpowiada przed Parlamentem ani też swoim 
orędziem nie może skutecznie zainicjować jakichkolwiek działań Parlamentu. 
[…] Od woli izby zależy, czy uwzględni zawarte w nim propozycje lub stanowi-
sko Prezydenta.” 28

Wprowadzenie zakazu debaty miało służyć także podkreśleniu wagi i zna-
czenia orędzia. Zdaniem P. Winczorka chodziło o  to, „aby nie przeprowadzać 
debaty, w wyniku której przyjęto by jakieś wnioski, które następnie nie mogłyby 
zostać zrealizowane na gruncie Konstytucji”. Zdaniem prof. Winczorka styliza-
cja drugiego zdania art. 140 gwarantuje, że „skutki tego przemówienia nie będą 
podobne do skutków mających wyniknąć z przemówienia innych dostojników 
państwowych, podlegających odpowiedzialności parlamentarnej” 29. 

Profesor Sarnecki wypowiada się jednak krytycznie o, pochodzącym z kon-
stytucji francuskiej, zakazie debat parlamentarnych stanowiących swoistą od-
powiedź adresata na treść orędzia, uznając to za rzecz „niezrozumiałą i  chyba 
niemożliwą. Skoro orędzia mają być czynnikami animującymi działalność Parla-
mentu, to jakże mogą wywierać ten skutek bez debat nad nim”. Profesor Sarnecki 
wskazuje w związku z tym, że „zakaz ten można rozumieć co najwyżej jako zakaz 
bezpośrednich debat nad orędziami, na tym samym posiedzeniu. Przyjąć nato-
miast trzeba, że odpowiednia izba-adresat orędzia posiada w ogóle obowiązek za-
reagowania na orędzie, a więc znowu wynika z tego obowiązek debat nad nim” 30. 

Wydaje się jednak, że zakaz debat na forum Parlamentu ma charakter bez-
względny i  nie dotyczy wyłącznie tego samego posiedzenia Sejmu (Senatu), 
ale w ogóle jakiejkolwiek sformalizowanej, a więc wprowadzonej do porządku 
dziennego prac izby debaty odbytej nawet w okresie późniejszym niż data wystą-
pienia Prezydenta. Nie oznacza to natomiast braku możliwości komentowania 
samego orędzia przez parlamentarzystów i odnoszenia się do jego treści podczas 
wystąpień na forum izby. W końcu wystąpienie ma charakter publiczny i służy 
zamanifestowaniu poglądów głowy państwa wobec parlamentarzystów. Stąd też 
odpowiedź na orędzie przez deputowanych stanowi jego naturalną konsekwen-
cję. Polemika z  orędziem Prezydenta winna być ewentualnie prowadzona już 

28 B. Banaszak, op. cit., s. 681.
29  XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35. „Załóżmy, że orędzie prezydenta niko-

mu się nie podoba i że staje się przedmiotem debaty. Co z tego jednak, że wszyscy bez wyjątku 
posłowie i senatorowie stwierdzą, że są niezadowoleni z orędzia? Nie można przecież zrealizo-
wać skutków prawnych tego przemówienia polegających na odwołaniu prezydenta. Chyba że 
przyjęlibyśmy zupełnie inną konstrukcję urzędu Prezydenta, czego jednak nikt nie proponuje”. 
Ibidem, s. 35.

30 P. Sarnecki, op. cit., s. 2.
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poza obradami danej izby, to znaczy odbywać się w kuluarach Sejmu (Senatu) 
albo też podczas wystąpień w mediach. Tego typu wypowiedzi nie będą bowiem 
posiadały cech debaty, a co za tym idzie ich prowadzenie nie jest prawnie wyklu-
czone. Biorąc zresztą pod uwagę temperament polskich polityków i sposób pro-
wadzenia dyskursu w naszych realiach, zakaz odnoszenia się w ogóle do orędzi 
Prezydenta byłby niemożliwy do realizacji31.

4. Charakter prawny orędzi budził zainteresowanie jeszcze pod rząda-
mi Małej Konstytucji z 1992 roku. Zastanawiano się wówczas, czy mają one 
charakter aktów prawnych, skoro akty tego rodzaju muszą wywoływać sku-
tek prawny, czyli skutek przewidziany przez prawo. Ostatecznie uznano, że je-
żeli „skutek polegający na obowiązku odpowiedniego organu do określone-
go ustosunkowania się do orędzia, to należy zaliczyć je do aktów prawnych. 
W przypadku orędzia skutek ten wyraża się w konieczności wysłuchania go, 
czyli przyjęcia do wiadomości”32. Prawny charakter orędzi wywodzono rów-
nież z faktu zaliczenia tego typu wystąpień do prerogatyw prezydenckich, któ-
re utożsamiane były z aktami prawnymi33.

Kwali� kacja orędzi podzieliła także ekspertów Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego. J. Jaskiernia wskazywał, że orędzie „jest pew-
nym o� cjalnym dokumentem. To swoisty akt urzędowy”34. Z kolei A. Gwiżdż 
akcentował, iż orędzie jest wystąpieniem ustnym35, zaś S. Gebethner zwracał 
uwagę na okoliczność, że orędzie winno być zaliczane do aktów urzędowych. 
Natomiast P. Winczorek podnosił, iż orędzia nie są ani aktami normatywnymi, 
ani aktami prawnymi, ani postanowieniami indywidualnymi36, nie wywołują 
również skutków prawnych37. 

R. Mojak przypomniał jednak, że „w tradycji polskiego prawa konstytu-
cyjnego utrwaliło się przekonanie, że aktami urzędowymi są wszystkie akty 
podejmowane przez Prezydenta jako organ państwa, w tym również indywi-
dualne. Wśród aktów urzędowych wyodrębnia się również akty prawne Prezy-

31  A. Rakowska, Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] T. Mołdawa, 
J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń pol-

skich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010, s. 79.
32  A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze 2004, s. 101. Au-

torka opiera swoje rozważania na artykule P. Sarneckiego, Kontrasygnata aktów prawnych Pre-

zydenta RP, „Przegląd Sejmowy”, nr 2/1996, s. 31 i nast.
33 A. Frankiewicz, op. cit., s. 101. 
34 XI Biuletyn KKZN, s. 299.
35 Ibidem, s. 299. 
36 XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 35 i 43.
37 Ibidem, s. 42.
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denta, przy pomocy których realizuje on swoje kompetencje. Między innymi 
orędzie jest aktem urzędowym Prezydenta”38.

Zaakceptowanie tego ostatniego poglądu, zgodnie z którym wszystkie akty 
Prezydenta podejmowane przez niego w charakterze organu państwowego mają 
przymiot aktów urzędowych, nawet jeżeli nie przyjmują formy pisemnej, po-
zwoliło na zaliczenie orędzi w poczet tego typu aktów, a w konsekwencji wyłą-
czenie ich spod obowiązku kontrasygnaty39. 

Natomiast z pewnością orędzi nie można uznać za akt prawny. Przesądzi-
ła o tym de� nitywnie treść art. 142 Konstytucji z 1997 roku, wymieniając akty 
prawne głowy państwa, tj. rozporządzenia, zarządzenia oraz postanowienia ma-
jące indywidualny charakter. W poczet aktów prawnych Prezydenta należy zali-
czyć dodatkowo rozporządzenia z mocą ustawy (art. 234 Konstytucji). Do żad-
nej z  tych kategorii nie mogą być zaliczone orędzia z uwagi na ich charakter. 
Choć pojęcie aktu urzędowego obejmuje swym zakresem także akty prawne, to 
jest pojęciem szerszym i dotyczy w zasadzie wszelkich działań Prezydenta, które 
podejmuje on w ramach wykonywanego urzędu w celu realizacji norm kompe-
tencyjnych zawartych w Konstytucji i ustawach. 

5. Akty urzędowe można podzielić na dwa rodzaje. Część z nich podlega 
obowiązkowi kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów, inne z kolei są po-
dejmowane przez głowę państwa dyskrecjonalnie i samodzielnie, bez koniecz-
ności uczestnictwa premiera i dla ważności nie wymagają kontrasygnaty (tzw. 
prerogatywy). Orędzia zostały zaliczone expressis verbis do tej drugiej kategorii 
aktów urzędowych (art. 144 ust. 3 pkt 8 Konstytucji).

Zakwali� kowanie orędzi w  poczet prerogatyw dokonało się podczas 
XL posiedzenia KKZN w  dniu 30 października 1996 roku40. Bezpośrednio 
przez głosowaniem w tej sprawie J. Szymański przekonywał, że „orędzie rów-
nież powinno być wyłączone spod kontrasygnaty. W praktyce konstytucyjnej 
XX-lecia międzywojennego mieliśmy przypadki kontrasygnaty orędzia. Dzi-
siaj chyba nie ma takiego uzasadnienia. Stąd też jest wyłączenie dotyczące 
zwracania się z  orędziem do Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowe-
go […]”41. Jeszcze wcześniej w możliwość kontrasygnaty orędzi powątpiewał 
prof. A. Gwiżdż. Profesor podnosił bowiem, że tylko dokument mający for-
mę pisemną może być współpodpisywany. Skoro orędzie jest wystąpieniem 

38 XXXVIII Biuletyn KKZN, obrady w dniu 20.08.1996 r., s. 81. 
39 A. Frankiewicz, op. cit., s. 102. 
40  „Za wnioskiem głosowało 31 członków Komisji Konstytucyjnej, przy 1 głosie przeciw i 5 wstrzy-

mujących się”. 
41 XL Biuletyn KKZN, obrady w dniu 30.10.1996 r., s. 103. 
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ustnym, to oczywiste jest, że premier nie miałby sposobności akceptacji takie-
go aktu poprzez złożenie podpisu42.

Trafne było spostrzeżenie poczynione przez prof. A. Rzeplińskiego. Zwrócił 
on uwagę na to, że ewentualne poddanie orędzi kontrasygnacie doprowadziło-
by do sytuacji, w której „rząd będący w tej koncepcji emanacją Parlamentu sam 
zatwierdza to, co Prezydent ma do powiedzenia Parlamentowi”, konkludując, że 
„orędzie Prezydenta musi być aktem niepodlegającym kontrasygnacie”43. Wąt-
pliwości, czy orędzie winno być kontrasygnowane wyraził podczas kolejnych 
posiedzeń także prof. P. Winczorek44.

6. Konstytucja nie zawiera żadnej dyspozycji co do treści orędzia. W związ-
ku z  tym może ono dotyczyć w zasadzie różnych kwestii, które według głowy 
państwa zasługują na uwagę posłów lub senatorów. Wskazuje się jednak, że orę-
dzia powinny dotyczyć spraw istotnych z punktu widzenia państwa. Na przy-
kład Prezydent może podczas swojego wystąpienia prezentować swoje zdanie na 
temat kluczowych spraw polityki wewnętrznej i zagranicznej45 lub też przedsta-
wiać izbom „do rozważenia środki, które uważa się za potrzebne i właściwe”46. 
Orędzia mogą stać się w  ręku głowy państwa „jednym z  narzędzi inspirowa-
nia izb parlamentarnych w  kierunku skłonienia ich do pewnej aktywności, 
będąc naturalnie wyrazem realizacji przez Prezydenta jednej z  jego funkcji 
z art. 126”47. Nie powinny natomiast przybierać formy ukrytej inicjatywy usta-
wodawczej. Choć nie ma ku temu formalnie przeciwskazań, to z uwagi na dys-
ponowanie uprawnieniem inicjatywodawczym wygłaszanie orędzia o takiej tre-
ści jest pozbawione większego sensu. 

Wobec braku obowiązku uzasadniania postanowień ułaskawieniowych 
Prezydent mógłby za pomocą instytucji orędziowej dokonywać publicznego 
przedstawiania motywów swoich decyzji. Nie jest to może idealne rozwiąza-
nie, ale w sytuacji gdy zastosowanie prawa łaski wzbudziło polityczne i spo-
łeczne kontrowersje, orędzie mogłoby się okazać dobrym sposobem dla uspra-
wiedliwienia tego aktu. „Wpłynęłoby to niewątpliwie na przejrzystość procesu 
stosowania prawa i wzmocniłoby przekonanie o słuszności aktów prezydenc-
kich w tym zakresie”48.

42 XI Biuletyn KKZN, s. 299. 
43 Ibidem, s. 299.
44 XXI Biuletyn KKZN, obrady w dniu 13.06.1995 r., s. 42. 
45 W. Skrzydło, op. cit., s. 167.
46 P. Sarnecki, op. cit., s. 1.
47 Ibidem, s. 1. 
48  P. Kuczma, Prawo łaski bez uzasadnienia, „Rzeczpospolita”, 26.03.2011.
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Treść orędzi Prezydenta może przybrać trojaki charakter. W pierwszym przy-
padku byłyby to wystąpienia mające z założenia inspirować czy to samych depu-
towanych, czy też organy władzy publicznej do podejmowania pewnych działań. 
Tego typu aktywność wpisywałyby się doskonale w rolę głowy państwa przewi-
dzianą art. 126 Konstytucji, tj. najwyższego przedstawiciela RP (funkcja inspiru-
jąca). Kolejna postać orędzi może stanowić komentarz do bieżących wydarzeń 
w sferze polityki czy odnosić się do pewnych wydarzeń z historii i  ich rocznic49 
(funkcja komentatorska). Wreszcie, przedmiotem orędzia może być podsumowa-
nie działalności jakiegoś organu, krytyka bądź ukazanie pozytywnych aspektów 
podjętych działań. Celem może być wsparcie takiej osoby w wyborze na kolejną 
kadencję lub przeciwnie, zdyskredytowanie kandydata ubiegającego się o reelek-
cję lub sympatyzującego ze źle ocenionym przez głowę państwa poprzednikiem 
(funkcja ocenna). Nie można wykluczyć, że w obrębie jednego orędzia odnajdzie-
my elementy wszystkich jego rodzajów. 

Zako czenie

W polskim systemie ustrojowym Prezydent dysponuje wieloma narzędzia-
mi, za pomocą których kontaktuje się i nawiązuje współpracę z różnymi podmio-
tami, w tym z Parlamentem. Wiele z nich nie jest jednak uregulowanych praw-
nie, stąd ich skuteczność i efektywność jest różna. Tymczasem orędzia wydają się 
doskonałą instytucją, aby kontaktom tym nadać sformalizowany charakter i pu-
blicznie wyrażać swoje stanowisko, a także motywować, krytykować i opiniować. 
To, że orędzie – formalnie rzecz biorąc – nie ma władczego charakteru i nie wy-
wołuje obowiązku podjęcia skonkretyzowanego działania nie oznacza, że stano-
wi ono jedynie ozdobnik dla aktywności prezydenckiej. Zwłaszcza dziś, w świe-
cie wszechobecnych mediów kształtujących opinię publiczną, Prezydent może 
poprzez takie publiczne wystąpienia tworzyć pozytywny klimat wokół pewnych 
spraw społecznie doniosłych, a  także budować własną pozycję i  konsolidować 
swoich zwolenników przed kolejnymi wyborami czy referendami.

Pomimo że orędzia w konstytucyjnej stylistyce są w zasadzie „martwą” in-
stytucją, to stanowić mogą kanał kontaktowania się między głową państwa a par-
lamentarzystami. Dzięki tej prerogatywie Prezydent może zatem realizować swo-
ją funkcję najwyższego reprezentanta (art. 126 Konstytucji). Z tego też względu 
istnienie tej instytucji w polskim porządku prawnym należy ocenić pozytywnie. 
Tytułem uwag de lege ferenda warto się jednak zastanowić nad wprowadzeniem 

49  Na przykład orędzie z okazji święta wolności, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowie-
dzi-prezydenta/inne/art,490,oredzie-prezydenta-rp-z-okazji-swieta-wolnosci.html, stan z dnia 
2.08.2013.
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do Konstytucji dodatkowo możliwości zwracania się przez głowę państwa z orę-
dziem do narodu. W tej chwili bowiem uprawnienie to posiada podstawę jedynie 
zwyczajową, a nie normatywną. 
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Streszczenie

Or dzia prezydenta

Konstytucja RP z  1997 roku przewiduje pośród licznych prerogatyw Prezydenta 

możliwość wygłaszania przez niego orędzi kierowanych do Sejmu, Senatu i Zgromadze-



ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 8

205

nia Narodowego. Nie jest to jednak instytucja obecna we wszystkich państwach demo-

kratycznych. 

W pierwszej części autor przybliża regulacje prawne odnoszące się do tego upraw-

nienia w wybranych państwach: USA, Ukrainie, Francji i  Irlandii, wskazując na pew-

ne odmienności normujące instytucję orędziową. Następnie zostali omówieni adresaci 

wystąpień orędziowych. Warto bowiem zauważyć, że Zgromadzenie Narodowego może 

być adresatem tylko przy okazji zaprzysiężenia głowy państwa. Ponadto w Polsce utrwa-

lił się zwyczaj występowania z orędziami do narodu. Kolejna część pracy dotyczy istoty 

orędzia. Poruszona została kwestia częstotliwości korzystania z tego uprawnienia, formy, 

obowiązku wysłuchania, charakteru prawnego orędzia i jego treści. Całość wieńczy za-

kończenie, w którym autor wskazuje, iż mimo braku władczego charakteru tego upraw-

nienia Prezydent może za jego pomocą skutecznie prowadzić politykę, eksponując i kry-

tykując publicznie sprawy dla niego istotne i przekonując do swoich poglądów nie tylko 

parlamentarzystów, ale i obywateli.

Słowa kluczowe: orędzie, Prezydent, akt urzędowy.

Summary

Addresses of the President

* e Polish constitution from 1997 provides amongst numerous prerogatives for the 

President possibility of delivering directed addresses to the Seym by him, the Senate and 

the National Assembly. However it isn’t current institution in all democracies.

In the � rst part the author is moving referring regulations closer to this entitlement 

in chosen states: showing the USA, Ukraine, France and Ireland to certain dissimilarities 

standardizing the address. Next the author discussed addressees of addresses. It is worth-

while because noticing, that Assembly National can be an addressee only while swearing 

the head of state in. Moreover in Poland a custom of appearing with addresses to the nation 

became established. * e next section of the work considers nature of the address. An issue 

of frequency of exercising this entitlement, form, duty of hearing out, legal nature and their 

contents were addressed. * e whole is crowned by the end, in which the author shows that 

in spite of the lack of lordly character of this entitlement the President can with its help ef-

fectively pursue the politics exhibiting and criticizing cases signi� cant for him publicly and 

convincing not only members of parliament, but also citizens to his views.

Keywords: address, President, o<  cial act.


