
 

 

 

 

       
            
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 
 

 12 lipca 2020 roku, po trudnej i wyczerpującej kampanii, wybraliśmy Pana 

Andrzeja Dudę na drugą kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie  

z art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wybrany Prezydent 

Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda złoży 6 sierpnia 2020 roku wobec Zgromadzenia 

Narodowego przysięgę, w której wypowie słowa:                

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście 

przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł 

niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro 

Ojczyzny  oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. 

Tak mi dopomóż Bóg”.         

 Jesteśmy przekonani, że dzięki wyborczemu zwycięstwu Pana Prezydenta 

Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości, które jest naszym wspólnym 

zwycięstwem dla przyszłości Polski, będzie możliwa kontynuacja dobrych zmian  

w naszej Ojczyźnie. Jednym z warunków skuteczności podejmowanych w tym 

procesie działań jest harmonijna i odpowiedzialna współpraca pomiędzy Prezydentem 

Rzeczypospolitej, Rządem i większością parlamentarną.     

 Dziękujemy sobie wzajemnie, i ja pragnę to podziękowanie z serca wyrazić, za 

zaangażowanie i poparcie udzielone Panu Andrzejowi Dudzie w wyborach 

prezydenckich. Nasze zwycięstwo nie przyszło łatwo. Wymagało ono wiary, zapału  

i pracy wielu ludzi. Wobec polaryzacji poglądów i sympatii politycznych, gdy nasz 

Kandydat, zwłaszcza w drugiej turze wyborów, musiał zmierzyć się nie tylko ze 

swoim konkurentem, ale i z wieloma przeciwnymi środowiskami politycznymi oraz  

znaczną częścią atakujących Go mediów, liczyły się wszelkie aspekty przyjaznej  
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aktywności – każdy wywieszony baner, każda rozdana ulotka, każde dobre słowo, 

każde świadectwo – i ostatecznie każdy oddany głos. Za to wszystko raz jeszcze 

dziękuję. W szczególności wyrażam głęboką wdzięczność tym spośród Państwa, 

którzy uczestniczyliście w Honorowym Społecznym Komitecie, które stanowiło 

osobiste, imienne i czytelne świadectwo poparcia dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Przed nami kolejny etap wysiłków, aby Polska stawała się coraz silniejsza, by 

była bezpieczna i dobrze rządzona. Zapraszam do dalszej współpracy, której kierunek 

dzięki poparciu wyborców będzie w najbliższych latach nadawany przez Prawo  

i Sprawiedliwość, Rząd Zjednoczonej Prawicy i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Pana Andrzeja Dudę. Ufam, że uda się nam razem dużo jeszcze zrobić dla dobra 

publicznego w naszej Ojczyźnie, a także zasłużyć na zaufanie i poparcie Polaków  

w najbliższych wyborach parlamentarnych i samorządowych w 2023 roku. 

 

 

4 sierpnia 2020 roku      Z wyrazami wdzięczności i szacunku 
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