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Spotkanie Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego z przedstawicielami biznesu w Nowym
Jorku, 25 wrzeÊnia 2013 r.

PREZYDENTURA
WSPÓLNOTY I DIALOGU
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CEL PREZYDENTURY –
KONKURENCYJNA
POLSKA
KonkurencyjnoÊç wymaga wspó∏pracy
– ∏aciƒskie concurro znaczy zbiegaç
si´, spotykaç na drodze. KonkurencyjnoÊç jest wi´c wspólnym dà˝eniem do
tego samego celu. Nawet polskie s∏owo wspó∏zawodnictwo rozpoczyna to,
co wspólne. Konkurencyjna Polska to
Polska obywatelska i gotowa do dzia∏ania. To Polska Êmia∏o patrzàca w przysz∏oÊç, ale te˝ dostrzegajàca aktualne
problemy. Konkurencyjna Polska bierze
udzia∏ w wielkim, europejskim projekcie i staje si´ jednym z liderów Unii Europejskiej. Konkurencyjna Polska to
Polska, która poszukuje si∏y i inspiracji
tak˝e w przesz∏oÊci i tradycji – skutecznie wykorzystujàc je na rzecz wspó∏czesnoÊci i przysz∏ych pokoleƒ.
Polska potrzebuje dziÊ wyznaczenia
d∏ugofalowych celów, wyraênego kierunku, w którym powinna podà˝aç.
Rolà Prezydenta Polski jest okreÊlanie
tego kierunku – w dialogu z Polakami,
w rozmowie o najwa˝niejszych sprawach, prowadzonej w duchu wspólnoty celów. Intencjà Prezydenta jest nazywanie najwa˝niejszych problemów
polskiego ˝ycia publicznego i tworzenie
przestrzeni kompromisu politycznego,
by je skutecznie rozwiàzaç. Kompromis nie musi polegaç na rezygnacji ze
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swoich poglàdów, ale na podj´ciu
wspólnej odpowiedzialnoÊci za Polsk´
i zapewnieniu jej stabilnoÊci. Transformacj´ mamy za sobà. Teraz przyszed∏
czas utrwalania tego, co dobre i budowania wspólnej przysz∏oÊci.
Prezydent Bronis∏aw Komorowski
stoi ponad bie˝àcymi podzia∏ami, nie
jest stronà w codziennych starciach
partyjnych, reprezentuje wszystkich
obywateli. Mocny mandat spo∏eczny
– pochodzàcy z bezpoÊrednich wyborów – oraz dystans do partyjnych
sporów dajà mu mo˝liwoÊç d∏ugofalowego spojrzenia na sprawy Polski
i wskazywania na strategiczne wyzwania.
Prezydent wspó∏pracuje z rzàdem
i parlamentem we wszystkich najwa˝niejszych obszarach, w tym dotyczàcych polityki zagranicznej i wewn´trznej. Jest szeÊç priorytetów, które majà
szczególne znaczenie dla tej prezydentury:
r dialog i otwartoÊç,
r rodzina,
r konkurencyjnoÊç polskiej gospodarki,
r nowoczesny system bezpieczeƒstwa,
r dobre prawo,
r nowoczesny patriotyzm.

