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OD REDAKCJI
W myœl analitycznych badañ symulacyjnych metod¹ komputerowa mgr. in¿. Józefa Bizonia, strategia zwyciêstwa by³a
gwarantowana frekwencj¹ wyborcz¹ orientowan¹ na Ligê Polskich Rodzin, Ruch Patriotyczny i Dom Ojczysty. Strategia
zwyciêstwa o. Tadeusza Rydzyka przesunê³a akcent z LPR na rzecz PiS. Natomiast wynik wyborczy RP i DO mia³ charakter
prawie œladowy (RP – 1,0%, DO – 0,3%). Wydaje siê, ¿e partie te powsta³y z przekory wobec LPR, zatem nie maj¹ racji bytu.
Analiza wyborcza zachowania siê Domu Ojczystego wykazuje, ¿e by³a ³amana zasada oddolnego wysuwania kandydatów na
pos³ów do Sejmu RP, opracowana w Czêstochowie w dniu 2 maja 2005 i Krakowie – 18 czerwca 2005 podczas organizowania siê KWW „Odrodzenie Polski”, a wielkim trudem wdra¿ana w Domu Ojczystym. Centralna organizacja Domu Ojczystego dzia³a³a chaotycznie (zdublowane pe³nomocnictwa okrêgowe, wydawane na raty plakaty A3 w nik³ej iloœci, taœmy telewizyjne nieu¿yteczne technicznie). Okrêgi stanê³y jednak na wysokoœci zadania wykorzystuj¹c przys³uguj¹ce media i organizuj¹c wydawanie pism ulotnych przy pomocy Wydawnictwa OWEL w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto mia³y du¿e znaczenie inspiruj¹ce dzia³ania oddolne ogniw PLN i Œrodowisk Patriotycznych przy Nowym Przegl¹dzie Wszechpolskim oraz
Obywatelskie Grupy Inicjatywne w ramach Obywatelskiego Komitetu Wyborców „Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie", z jego
Biuletynem „Nasz Wybór”.
Istnienie siostrzanej partii Ruch Patriotyczny ze wzglêdu na antagonistyczny stosunek do Ligi Polskich Rodzin wydaje siê
byæ wielce problematyczne. Partia ta (RP) powsta³a bowiem z roz³amu w Stowarzyszeniu „Odrodzenie Polski".
Nale¿y zatem wzmacniaæ Ligê Polskich Rodzin si³ami wspólnymi, zjednoczonymi przy Obywatelskim Komitecie Wyborców „Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie" i promowaæ program gospodarczy Stowarzyszenia „Odrodzenie Polski” a tak¿e wypracowywaæ wspóln¹ p³aszczyznê z PiS dla nowej Konstytucji IV RP, której projekt za³¹czamy w dalszej czêœci niniejszego
Biuletynu.
LIST OTWARTY Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej w Zielonej Górze.
Polski Naród pragnie Pañstwa prawa, tj. opartego na prawie wrodzonym, a tym samym sprawiedliwego dla
wszystkich. Obywatelska Grupa Inicjatywna kieruj¹c siê praktyczn¹ roztropnoœci¹ i polityczn¹ rozwag¹ uwzglêdniaj¹c¹ tak¿e przybli¿one prawdopodobieñstwo sonda¿y i rozwa¿aj¹c drogi ¿yciowe dwóch g³ównych kandydatów na urz¹d Prezydenta RP tj. prof. Lecha Kaczyñskiego i Donalda Tuska, uwa¿a, ¿e nale¿y oddaæ g³os na prof.
Lecha Kaczyñskiego. Jesteœmy przekonani, ¿e w sytuacji gospodarczo-polityczno-spo³ecznej w jakiej znajduje
siê Polska, wybór prof. Lecha Kaczyñskiego na Prezydenta RP bêdzie dla Polski korzystniejszy.
Za Obywatelsk¹ Grupê Inicjatywn¹:
1. Stanis³aw Stojanowski-Han
2. Zygmunt Sawaœciuk
3. Dariusz Dycha
4. Eleonora Szymkowiak
Dnia 05.10.2005. Zielona Góra, ul. Ptasia 23/1
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List Otwarty Grupy Inicjatywnej Obywatelskiego Komitetu Wyborców „Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie”.
Polski Naród oczekuje prze³omu. Koalicja Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwoœci prze³omu tego nie gwarantuje. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ich wspólny kompromisowy program bêdzie w znacznym stopniu oparty o liberalny
program Platformy Obywatelskiej. Jak pokazuje historia ostatnich 16 lat realizacja liberalnych programów tzw. lewicy i tzw.
prawicy zawsze prowadzi³a do wyprzeda¿y maj¹tku narodowego, likwidacji zak³adów pracy, wzrostu bezrobocia i bogacenia siê w¹skiej grupy oligarchów kosztem ubo¿enia
szerokich warstw spo³eczeñstwa. Zjawiskom tym towarzyszy³a dywersja moralna, korupcj¹, ³amanie prawa, nepotyzm.
Kontynuacja liberalizmu w Polsce przez najbli¿sze 4 lata grozi
nieobliczalnymi skutkami dla Narodu i Pañstwa. Jeœli liberalizm umocni siê i ogarnie wszystkie dziedziny ¿ycia zbiorowego, a maj¹tek narodowy do koñca sprzedany (wydany)
zostanie w obce rêce, wszelkie próby naprawy Pañstwa Polskiego mog¹ okazaæ siê spóŸnione, a co za tym idzie nieskuteczne. Dlatego roztropnoœæ nakazuje bezzw³oczne tworzenie alternatywnej koalicji, której program odejdzie od liberalnych rozwi¹zañ sztucznie narzuconych Polsce. Tê alternatywn¹ koalicjê mog¹ stanowiæ PiS, Samoobrona, LPR z PSL.
Spojrzenie pro-narodowe i pro-spo³eczne cechuj¹ce te ugrupowania maj¹ szansê na zmianê polityki pañstwa w ca³ym
zakresie ¿ycia zbiorowego i tym samym dokonania oczekiwanego przez Naród prze³omu.
Maj¹c na uwadze dobro Polski i naszego Narodu apelujemy do w³adz Prawa i Sprawiedliwoœci, Samoobrony,
Ligi Polskich Rodzin i Polskiego Stronnictwa Ludowego
o rozpoczêcie ze sob¹ rozmów koalicyjnych.
Apelujemy do spo³eczeñstwa o szerokie i zdecydowane
poparcie tej inicjatywy.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, Polaków zatroskanych losem Ojczyzny o wiarê w pomyœln¹ realizacjê tego
przedsiêwziêcia i przystêpowanie do obywatelskiej Grupy
Inicjatywnej Obywatelskiego Komitetu Wyborców „Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie”.
Z wiary waszej wola wasza, z woli waszej czyn wasz bêdzie.
1. Stanis³aw Stojanowski-Han
2. Jan Szulgo
3. Kazimierz Olichwer
4. Krzysztof Dudziak
5. Jadwiga Krystyna Wojtkowska
6. Marek Szulgo
7. Antonina Wolska
8. Zygmunt Sawaœciuk
9. Leokadia Nowak
10. Jakub Wójcik
11. Marcin Lech
12. Franciszek Martinowski
13. Remigiusz Martinowski
14. Dariusz Dycha
15. Teresa Kie³czyñska
16. Pawe³ Nowak
17. Maja Kie³czyñska
18. Eleonora Szymkowiak
19. Jan Nowik
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Projekt Konstytucji IV RP
Poni¿szy projekt Konstytucji Rzeczpospolitej, jako Ustawy Zasadniczej jest zbudowany w obszarze cywilizacji
³aciñskiej, powsta³ej z filozofii staro¿ytnej Grecji, Prawa
Rzymskiego i Objawienia Chrzeœcijañskiego. Fundamentem tej cywilizacji jest godnoœæ osoby ludzkiej. Godnoœci
tej broni¹ prawa cz³owieka, które g³osz¹ ideê o uprawnieniach cz³owieka na mocy prawa naturalnego i Bo¿ego. Prawo stanowione (lex) winno przestrzegaæ tych praw naturalnych (ius), czego domaga siê Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka, której sygnatariuszem jest równie¿ Polska. Zatem wprowadzenie tej Deklaracji do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej jest konieczne ze wzglêdu na
dobro jej obywateli i pomyœlny rozwój Pañstwa Polskiego
dla dobra Narodu Polskiego i przedstawicieli innych narodowoœci bêd¹cych obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
Powsta³y tekst jest kompilacj¹ tekstów Deklaracji Praw
Cz³owieka, Konstytucji Marcowej i Konstytucji Kwietniowej Drugiej Rzeczypospolitej.
Projekt Konstytucji IV Rzeczypospolitej Polskiej opracowany zosta³ przez Miêdzyregionalny Zespó³ Badañ Spo³ecznych przy „Nowym Przegl¹dzie Wszechpolskim”. (Adres do kontaktu: Biuro Organizacyjne przy Wydawnictwie
OWEL w Gorzowie Wielkopolskim“, 66-404 Gorzów Wielkopolski, ul. Ma³orolnych-Cicha 1, skr. poczt. 1215)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
W Imiê Boga Wszechmog¹cego w Trójcy Œwiêtej Jedynego, My, Naród Polski, wdziêczny Opatrznoœci za ocalenie
z dziejowych tragedii, a¿ po ostatnie dziesiêciolecia zmagañ
ze œwiatowym ateizmem wojuj¹cym, przeciwnym cz³owiekowi i maj¹c na uwadze dobro ca³ej zjednoczonej i niepodleg³ej Matki – Ojczyzny a pragn¹c Jej byt niepodleg³y, potêgê
i bezpieczeñstwo oraz ³ad spo³eczny utwierdziæ na wiekuistych zasadach Prawa Naturalnego sformu³owanego w Dekalogu, wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e ³ad moralno-prawny bytu
spo³ecznego zale¿y od poszanowania godnoœci osoby ludzkiej jako podmiotu praw i obowi¹zków, opowiadamy siê za:
– naturaln¹ trwa³oœci¹ rodziny opartej na zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety wed³ug zamys³u Bo¿ego.
– w³asnoœci¹ ziemi i jej zasobów, wód i ich ¿ywio³ów energetycznych, powietrza z jego przestrzeni¹ ekologiczn¹.
– poszanowaniem dóbr kultury materialnej i duchowej,
jako fundamentu to¿samoœci, suwerennoœci i samow³adnoœci
oraz decydowania o sobie Narodu i Pañstwa Polskiego.
– ¿yciem spo³ecznym i politycznym Rzeczypospolitej,
ugruntowanym na sprawiedliwoœci i wolnoœci w prawdzie,
solidarnoœci i pomocniczoœci oraz równoœci organów pañstwa
i obywateli wobec prawa.
– pe³nym udzia³em na równych prawach w rodzinie narodów, we wspólnym gospodarowaniu œwiatem i kosmosem.
– narodow¹ pamiêci¹, w³asn¹ tradycj¹, autoprzekazem
dziedzictwa ojców w dziedzinie kultury i religii.
Zatem dla zabezpieczenia powy¿szego, zawarowujemy sobie prawo do skutecznego sprzeciwu spo³ecznego i protestu
przeciwko nadu¿yciom w³adzy pañstwowej lub samorz¹do-
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wej, zaœ prawo przez t¹ w³adzê stanowione nie mo¿e naruszaæ wy¿ej wymienionych zasad.
Przeto przez swoich przedstawicieli wybranych przez siebie w wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, po³¹czonych
jako Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, tê
oto Konstytucjê ustanawiamy i przyjmujemy po wsze czasy.

Rozdzia³ I. Rzeczpospolita Polska
Art.1.

osobowoœci, a organa w³adzy pañstwowej maj¹ obowi¹zek prawo to zabezpieczaæ.

Art. 11
Wszyscy s¹ równi wobec prawa i maj¹ prawo, bez jakiejkolwiek ró¿nicy, do jednakowej ochrony prawnej przed jak¹kolwiek dyskryminacj¹ i przed jakimkolwiek nara¿eniem na tak¹
dyskryminacjê.

Art. 12

(1) Pañstwo Polskie jest Rzeczpospolit¹ Narodu Polskiego
jako wspólne dobro wszystkich Jej obywateli, wskrzeszone
walk¹ i ofiar¹ najlepszych swoich synów, ma byæ przekazywane
w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie.
(2) Ka¿de pokolenie obowi¹zane jest wysi³kiem w³asnym
wzmóc si³ê i powagê Pañstwa Polskiego, a za spe³nienie tego
obowi¹zku odpowiada przed potomnoœci¹ swoim honorem i swoim imieniem.
(3) Rzeczpospolita Polska jest pañstwem prawa.

Art.2.
(1) W ramach Pañstwa i w oparciu o nie kszta³tuje siê ¿ycie
spo³eczeñstwa.
(2) Pañstwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego
warunki.
(3) Pañstwo powo³uje samorz¹d terytorialny i gospodarczy
do udzia³u w wykonywaniu zadañ ¿ycia zbiorowego.

Art.3.
(1) Twórczoœæ jednostki jest dŸwigni¹ ¿ycia zbiorowego.
(2) Pañstwo zapewnia obywatelom mo¿noœæ rozwoju ich
wartoœci osobistych oraz wolnoœæ sumienia, s³owa i zrzeszeñ.
(3) Granic¹ tych wolnoœci jest dobro powszechne.

Art.4.
Podstawowe prawa obywateli zawarte w niniejszej Konstytucji stanowi¹ powtórzenie Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.

Ka¿dy obywatel ma prawo do skutecznego odwo³ywania siê
do kompetentnych s¹dów przeciw czynom stanowi¹cym pogwa³cenie podstawowych praw przyznanych mu przez niniejsz¹ Konstytucjê lub przez inne prawo.

Art. 13
(1) Nikogo nie wolno samowolnie aresztowaæ, zatrzymaæ lub
wygnaæ z kraju.
(2) Ograniczenia wolnoœci osobistej, zw³aszcza rewizja osobista i aresztowanie, dopuszczalne s¹ tylko w wypadkach, prawem przypisanych, i w sposób, okreœlony ustawami na podstawie polecenia w³adz s¹dowych.
(3) O ile polecenie s¹dowe nie mog³o byæ wydane natychmiast, powinno byæ dorêczone najpóŸniej w ci¹gu 48 godzin z podaniem przyczyn rewizji lub aresztowania.
(4) Aresztowani, którym w przeci¹gu 48 godzin nie podano
na piœmie z podpisem w³adz s¹dowych przyczyny aresztowania,
odzyskuj¹ niezw³ocznie wolnoœæ.
(5) Ustawy okreœlaj¹ œrodki przymusowe, przys³uguj¹ce w³adzom administracyjnym dla przeprowadzenia ich zarz¹dzeñ.
(6) Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony s¹du, któremu z prawa
podlega. S¹dy wyj¹tkowe s¹ dopuszczalne tylko w wypadkach,
oznaczonych ustawami, wydanymi przed pope³nieniem czynu
karygodnego. Œciganie obywatela i wymierzenie kary jest dopuszczalne tylko na zasadzie obowi¹zuj¹cej ustawy. Kary, po³¹czone z udrêczeniami fizycznymi s¹ niedozwolone i nikt takim
karom podlegaæ nie mo¿e.
(7) ¯adna ustawa nie mo¿e zamykaæ obywatelowi drogi s¹dowej dla dochodzenia krzywdy i straty.

Art. 5

Art. 14

Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi pod wzglêdem swej
godnoœci i swych praw. S¹ oni obdarzeni rozumem i sumieniem
i powinni postêpowaæ wobec innych w duchu braterstwa, jako
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Ka¿dy obywatel ma na warunkach ca³kowitej równoœci prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowi¹zaniach
lub o zasadnoœci wysuwanego przeciw niemu oskar¿enia o pope³nienie przestêpstwa, byæ wys³uchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezale¿ny i bezstronny s¹d.

Art. 6
Ka¿dy obywatel posiada wszystkie prawa i wolnoœci bez
wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice rasy, koloru, p³ci, jêzyka, wyznania, pogl¹dów politycznych i innych, narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, maj¹tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Art. 7
Ka¿dy obywatel ma prawo do ¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa swej osoby.

Art. 8
Nie wolno nikogo czyniæ niewolnikiem ani nak³adaæ na nikogo s³u¿ebnoœci; niewolnictwo i handel niewolnikami s¹ zakazane we wszystkich swych postaciach.

Art. 9
Nie wolno nikogo torturowaæ ani karaæ lub traktowaæ w sposób okrutny, nieludzki lub poni¿aj¹cy.

Art. 10

Art. 15
(1) Ka¿dy obywatel oskar¿ony o pope³nienie przestêpstwa
ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie
udowodni mu siê winy zgodnie z prawem podczas publicznego
procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne œrodki
obrony.
(2) Nikt nie mo¿e byæ skazany za przestêpstwo z powodu
dzia³ania lub zaniechania nie stanowi¹cego w chwili jego dokonania przestêpstwa wed³ug prawa krajowego lub miêdzynarodowego. Nie wolno tak¿e wymierzaæ kary wy¿szej ni¿ ta, która
by³a przewidziana w chwili pope³nienia przestêpstwa.

Art. 16
Nie wolno ingerowaæ samowolnie w czyjekolwiek ¿ycie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencjê, ani te¿
uw³aczaæ jego honorowi lub dobremu imieniu. Ka¿dy obywatel
ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub
uw³aczaniu.

Ka¿dy obywatel ma prawo do uznawania wszêdzie swojej
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Art. 17
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo swobodnego poruszania siê
i wyboru miejsca zamieszkania w granicach Pañstwa Polskiego.
(2) Ka¿dy obywatel ma prawo opuœciæ kraj i powróciæ do
kraju.
(3) Ka¿dy obywatel ma wolnoœæ obrania sobie na obszarze
Pañstwa miejsca zamieszkania i pobytu, przesiedlania siê i wychodŸstwa, niemniej wolnoœæ wyboru zajêcia i zarobkowania oraz
przenoszenia swej w³asnoœci. Ograniczenie tych praw mo¿e
wprowadziæ tylko ustawa.

Art. 18
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo ubiegaæ siê o azyl i korzystaæ
z niego w innym kraju w razie przeœladowania.
(2) Nie mo¿na powo³ywaæ siê na to prawo w przypadku œcigania wszczêtego rzeczywiœcie z powodu pope³nienia przestêpstwa pospolitego.

Art. 19
(1) Obywatelstwo polskie nabywa siê:
a) przez urodzenie z rodziców, maj¹cych obywatelstwo polskie,
b) przez nadanie obywatelstwa ze strony powo³anej w³adzy
pañstwowej.
(2) Inne postanowienia co do obywatelstwa polskiego, jego
nabycia oraz utraty okreœlaj¹ osobne ustawy.
(3) Nie wolno nikogo pozbawiaæ samowolnie obywatelstwa
ani nikomu odmawiaæ prawa do zmiany obywatelstwa.
(4) Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie mo¿e byæ równoczeœnie obywatelem innego pañstwa.

Art. 20
(1) Pierwszym obowi¹zkiem obywatela jest wiernoœæ dla
Rzeczypospolitej Polskiej.
(2) Ka¿dy obywatel ma obowi¹zek szanowania i przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych obowi¹zuj¹cych ustaw i rozporz¹dzeñ w³adz pañstwowych i samorz¹dowych.
(3) Wszyscy obywatele s¹ obowi¹zani do s³u¿by wojskowej.
Rodzaj i sposób, porz¹dek i czas trwania s³u¿by, zwolnienie od
tego obowi¹zku oraz wszelkie œwiadczenia na cele wojskowe
bêd¹ okreœlone w drodze ustawodawczej.
(4) Wszyscy obywatele maj¹ obowi¹zek ponosiæ wszelkie
ciê¿ary i œwiadczenia publiczne, ustanowione na podstawie ustaw.
(5) Wszyscy obywatele s¹ obowi¹zani szanowaæ w³adzê prawowit¹ i u³atwiaæ spe³nianie jej zadañ oraz sumiennie pe³niæ
obowi¹zki publiczne, do jakich powo³a ich naród lub w³aœciwa
w³adza. .
(6) Obywatele maj¹ obowi¹zek wychowania swoich dzieci
na prawych obywateli Ojczyzny i zapewnienia im co najmniej
pocz¹tkowego wykszta³cenia. Obowi¹zek ten okreœli bli¿ej osobna ustawa.
(7) Wszyscy obywatele s¹ równi wobec prawa. Urzêdy publiczne s¹ w równej mierze dla wszystkich dostêpne na warunkach prawem przypisanych.
(8) Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych
ani stanowych, jak równie¿ ¿adnych herbów, tytu³ów rodowych
i innych z wyj¹tkiem naukowych, urzêdowych i zawodowych.
Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmowaæ bez zezwolenia Prezydenta Rzeczypospolitej tytu³ów ani orderów cudzoziemskich.

Art. 21
(1) Mê¿czyŸni i kobiety, bez wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice rasy, narodowoœci lub wyznania, maj¹ prawo po osi¹gniêciu
pe³noletnoœci do zawarcia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodziny. Maja
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oni równe prawa w odniesieniu do zawierania ma³¿eñstwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.
(2) Pe³noletnioœæ uzyskuje siê w dniu ukoñczenia 18 lat.
(3) Ma³¿eñstwo mo¿e byæ zawarte jedynie za swobodnie wyra¿on¹ pe³n¹ zgod¹ przysz³ych ma³¿onków.
(4) Rodzina jest naturaln¹ i podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa i ma prawo do ochrony ze strony spo³eczeñstwa i Pañstwa.
(5) Zwi¹zek partnerski osób tej samej p³ci nie stanowi ma³¿eñstwa ani rodziny.

Art. 22
(1) Ka¿dy obywatel, zarówno sam jak i wespó³ z innymi, ma
prawo do posiadania w³asnoœci.
(2) Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiaæ jego w³asnoœci.
(3) Rzeczpospolita Polska uznaje wszelk¹ w³asnoœæ, czy to
osobist¹ poszczególnych obywateli, czy to zbiorow¹ zwi¹zków
obywateli, instytucji, cia³ samorz¹dowych i wreszcie samego
Pañstwa, jako jedn¹ z najwa¿niejszych podstaw ustroju spo³ecznego i porz¹dku prawnego, oraz porêcza wszystkim mieszkañcom, instytucjom i spo³ecznoœci¹ ochronê ich mienia, a dopuszcza tylko w wypadkach, ustaw¹ przewidzianych, zniesienie lub
ograniczenie w³asnoœci, czy to osobistej, czy to zbiorowej, ze
wzglêdów wy¿szej u¿ytecznoœci, za odszkodowaniem. Tylko
ustawa mo¿e postanowiæ, jakie dobra i w jakim zakresie, ze
wzglêdu na po¿ytek ogó³u, maj¹ stanowiæ wy³¹cznie w³asnoœæ
Pañstwa, oraz o ile prawa obywateli i ich prawnie uznanych
zwi¹zków do swobodnego u¿ytkowania ziemi, wód, minera³ów
i innych skarbów przyrody – mog¹, ze wzglêdów publicznych,
doznaæ ograniczenia.
(4) Ziemia, jako jeden z najwa¿niejszych czynników bytu
Narodu i Pañstwa, nie mo¿e byæ przedmiotem nieograniczonego obrotu. Ustawy okreœl¹ przys³uguj¹ce Pañstwu prawo przymusowego wykupu ziemi, oraz regulowania obrotu ziemi¹, przy
uwzglêdnieniu zasady, ¿e ustrój rolny Rzeczypospolitej Polskiej
ma siê opieraæ na gospodarstwach rolnych, zdolnych do prawid³owej wytwórczoœci i stanowi¹cych osobist¹ w³asnoœæ.
(5) Mieszkanie obywatela jest nietykalne. Naruszenie tego
prawa przez wejœcie do mieszkania, rewizjê domow¹ i zajêcie
papierów lub nieruchomoœci, poza koniecznoœci¹ wykonania
zarz¹dzeñ administracyjnych, opartych na wyraŸnym upowa¿nieniu ustawowym, mo¿e nast¹piæ tylko na polecenie w³adz s¹dowych w sposób i w wypadkach, ustaw¹ przypisanych.

Art. 23
Ka¿dy obywatel ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodê zmiany wyznania lub wiary
oraz swobodê g³oszenia swego wyznania lub wiary b¹dŸ indywidualnie, b¹dŸ wespó³ z innymi ludŸmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Art. 24
Obywatele polscy, nale¿¹cy do mniejszoœci narodowoœciowych, wyznaniowych lub jêzykowych, maj¹ równe z innymi
obywatelami prawo zak³adania, nadzoru i zawiadywania swoim
w³asnym kosztem zak³adów dobroczynnych, religijnych i spo³ecznych, szkó³ i innych zak³adów wychowawczych, oraz u¿ywania w nich swobodnie swej mowy i wykonywania przepisów
swej religii.

Art. 25
Wszystkim obywatelom porêcza siê wolnoœæ sumienia i wyznania. ¯aden obywatel nie mo¿e byæ z powodu swego wyznania i przekonañ religijnych ograniczony w prawach, przys³uguj¹cych innym obywatelom.

Aneks do

Nad Odr¹

Wszyscy mieszkañcy Pañstwa Polskiego maj¹ prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie jak i prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrz¹dku, o ile to
nie sprzeciwia siê porz¹dkowi publicznemu ani obyczajnoœci
publicznej.

Art. 33
Ka¿dy obywatel ma prawo do wolnoœci opinii i do jej wyra¿ania; prawo to obejmuje swobodê posiadania niezale¿nej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i pogl¹dów wszelkimi œrodkami, bez wzglêdu na granice.

Art. 26

Art. 34

Wolnoœci wyznania nie wolno u¿ywaæ w sposób, przeciwny
ustawom. Nikt nie mo¿e uchylaæ siê od spe³nienia obowi¹zków
publicznych z powodu swoich wierzeñ religijnych. Nikt nie mo¿e
byæ zmuszony do udzia³u w czynnoœciach lub obrzêdach religijnych, o ile nie podlega w³adzy rodzicielskiej lub opiekuñczej.

(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do spokojnego zgromadzania
i stowarzyszania siê.
(2) Nikogo nie mo¿na zmuszaæ do przynale¿noœci do jakiegokolwiek ugrupowania.
(3) Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê w swoich programach do totalitarnych
metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³alnoœæ zak³ada lub dopuszcza
nienawiœæ rasow¹ i narodowoœciow¹, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa.

Art. 27
Ka¿dy zwi¹zek religijny uznany przez Pañstwo ma prawo
urz¹dzaæ zbiorowe i publiczne nabo¿eñstwa, mo¿e samodzielnie prowadziæ swe sprawy wewnêtrzne, mo¿e posiadaæ i nabywaæ maj¹tek ruchomy i nieruchomy, zarz¹dzaæ nim i rozporz¹dzaæ, pozostaje w posiadaniu i u¿ywaniu swoich fundacji i funduszów, tudzie¿ zak³adów dla celów wyznaniowych, naukowych
i dobroczynnych. ¯aden zwi¹zek religijny jednak nie mo¿e stawaæ w sprzecznoœci z ustawami pañstwa.

Art. 28
Wyznanie rzymsko-katolickie, bêd¹ce religi¹ przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci narodu, zajmuje w Pañstwie naczelne stanowisko
wœród równouprawnionych wyznañ.
Koœció³ Rzymsko-Katolicki rz¹dzi siê w³asnymi prawami.
Stosunek Pañstwa do Koœcio³a bêdzie okreœlony na podstawie
uk³adu ze Stolic¹ Apostolsk¹, który podlega ratyfikacji przez
Sejm.

Art. 29
Koœcio³y mniejszoœci religijnych i inne prawnie uznane
zwi¹zki religijne rz¹dz¹ siê same w³asnymi ustawami, których
uznania Pañstwo nie odmówi, o ile nie zawieraj¹ postanowieñ,
sprzecznych z prawem.
Stosunek Pañstwa do tych Koœcio³ów i wyznañ bêdzie ustalany w drodze ustawowej po porozumieniu siê z ich prawnymi
reprezentacjami.

Art. 30
Uznanie nowego lub dot¹d prawnie nieuznanego wyznania
nie bêdzie odmówione zwi¹zkom religijnym, których urz¹dzenia, nauka i ustrój nie s¹ przeciwne porz¹dkowi publicznemu
ani obyczajnoœci publicznej.

Art. 31.
Badania naukowe i og³aszanie ich wyników s¹ wolne. Ka¿dy obywatel ma prawo nauczaæ, za³o¿yæ szko³ê lub zak³ad wychowawczy i kierowaæ niemi, skoro uczyni zadoœæ warunkom,
w ustawie przepisanym, w zakresie kwalifikacji nauczycieli,
bezpieczeñstwa powierzonych mu dzieci i lojalnego stosunku
do Pañstwa.
Wszystkie szko³y i zak³ady wychowawcze, zarówno publi-czne jak i prywatne, podlegaj¹ nadzorowi w³adz pañstwowych w zakresie, przez ustawy okreœlonym.

Art.32
W ka¿dym zak³adzie naukowym, którego program obejmuje
kszta³cenie m³odzie¿y poni¿ej lat 18, utrzymywanym w ca³oœci
lub w czêœci przez Pañstwo lub cia³a samorz¹dowe, jest nauka
religii dla wszystkich uczniów obowi¹zkow¹. Kierownictwo
i nadzór nauki religii w szko³ach nale¿y do w³aœciwego zwi¹zku
religijnego, z zastrze¿eniem naczelnego prawa nadzoru dla pañstwowych w³adz szkolnych.

Nasz Wybór

Art. 35
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do uczestniczenia w rz¹dzeniu Rzeczpospolit¹ Polsk¹ bezpoœrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
(2) Wola ludu jest podstaw¹ w³adzy rz¹du; wola ta wyra¿a
siê w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechnoœci, równoœci i tajnoœci, lub na innej równorzêdnej procedurze, zapewniaj¹cej wolnoœæ wyborów.

Art. 36
Ka¿dy obywatel ma prawo do ubezpieczeñ spo³ecznych; ma
równie¿ prawo do urzeczywistniania – poprzez wspólny wysi³ek narodu i wspó³pracê miêdzynarodow¹ oraz zgodnie z organizacj¹ i zasobami Pañstwa Polskiego – swych praw gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych, niezbêdnych dla poczucia
godnoœci i swobodnego rozwoju osobowoœci.

Art. 37
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do pracy, do swobodnego
wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadowalaj¹cych warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
(2) Ka¿dy obywatel, bez wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice,
ma prawo do równej p³acy za równ¹ pracê.
(3) Ka¿dy pracuj¹cy ma prawo do odpowiedniego i zadowalaj¹cego wynagrodzenia, zapewniaj¹cego jemu i jego rodzinie
egzystencjê odpowiadaj¹ca godnoœci ludzkiej i uzupe³nianego
w razie potrzeby innymi œrodkami pomocy spo³ecznej.
(4) Ka¿dy obywatel ma prawo do tworzenia zwi¹zków zawodowych i do przystêpowania do zwi¹zków zawodowych dla
ochrony swych interesów.

Art. 38
Ka¿dy obywatel ma prawo do wypoczynku, w³¹czaj¹c w to
rozs¹dne ograniczenie godzin pracy i okresowe p³atne urlopy.

Art. 39
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do poziomu ¿ycia zapewniaj¹cego zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodziny, w³¹czaj¹c w to
wy¿ywienie, odzie¿, mieszkanie, opiekê lekarska i konieczne œwiadczenia socjalne, oraz prawo do poczucia bezpieczeñstwa w przypadku bezrobocia, choroby, kalectwa, wdowieñstwa, staroœci lub
utraty œrodków do ¿ycia w inny sposób od niego niezale¿ny.
(2) Matka i dziecko maj¹ prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno ma³¿eñskie jak i pozama³¿eñskie,
korzystaj¹ z jednakowej ochrony spo³ecznej.
(3) Dzieci bez dostatecznej opieki rodzicielskiej, zaniedbane
pod wzglêdem wychowawczym – maj¹ prawo do opieki i pomocy Pañstwa w zakresie, oznaczonym ustaw¹.
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(4) Odjêcie rodzicom w³adzy nad dzieckiem mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze orzeczenia s¹dowego.
(5) Osobne ustawy normuj¹ opiekê macierzyñstwa.
(6) Praca zarobkowa dzieci ni¿ej lat 15, praca nocna kobiet
i robotników m³odocianych w ga³êziach przemys³u, szkodliwych
dla ich zdrowia, jest zakazana.
(7) Sta³e zatrudnianie prac¹ zarobkow¹ dzieci i m³odzie¿y
w wieku szkolnym jest zakazane.

Art. 40
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do nauki. Nauka jest bezp³atna, przynajmniej na szczeblu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowi¹zkowa. Oœwiata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostêpna, a studia wy¿sze bêd¹ dostêpne dla wszystkich na równych zasadach w zale¿noœci od uzdolnieñ.
(2) Nauczanie ma byæ ukierunkowane na pe³en rozwój osobowoœci ludzkiej i umocnienie poszanowania praw obywatela
i podstawowych wolnoœci. Bêdzie ono krzewiæ wzajemne zrozumienie, tolerancjê i przyjaŸñ miêdzy wszystkimi narodami,
grupami rasowymi i religiami, a tak¿e wspieraæ dzia³alnoœæ Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzaj¹c¹ do utrzymania
pokoju.
(3) Rodzice majê prawo pierwszeñstwa w wyborze rodzaju
nauczania, którym objête bêd¹ ich dzieci.

Art. 41
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do swobodnego uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym swojej spo³ecznoœci, do korzystania ze
zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postêpie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw.
(2) Ka¿dy obywatel ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyœci wynikaj¹cych z jakiejkolwiek jego dzia³alnoœci naukowej, literackiej lub artystycznej.
(3) Ka¿dy obywatel ma prawo zachowania swej narodowoœci i pielêgnowania swojej mowy i w³aœciwoœci narodowych.
(4) Osobne ustawy pañstwowe zabezpiecz¹ mniejszoœciom
w Pañstwie Polskim pe³ny i swobodny rozwój ich w³aœciwoœci
narodowoœciowych przy pomocy autonomicznych zwi¹zków
mniejszoœci o charakterze publiczno-prawnym w obrêbie zwi¹zków samorz¹du powszechnego.
Pañstwo bêdzie mia³o w stosunku do ich dzia³alnoœci prawo
kontroli oraz uzupe³nienia w razie potrzeby ich œrodków finansowych.

Art. 42
Ka¿dy obywatel ma prawo do takiego porz¹dku spo³ecznego i miêdzynarodowego, w którym prawa i wolnoœci zawarte
w niniejszej Konstytucji mog¹ byæ w pe³ni realizowane.

Art. 43
(1) Ka¿dy obywatel ma obowi¹zki wobec spo³eczeñstwa, bez
którego niemo¿liwy jest swobodny i pe³ny rozwój jego osobowoœci.
(2) W korzystaniu ze swoich praw i wolnoœci ka¿dy obywatel podlega jedynie takim ograniczeniom, które s¹ ustalone przez
prawo wy³¹cznie w celu zapewnienia w³aœciwego uznania i poszanowania praw i wolnoœci innych i w celu uczynienia zadoœæ
s³usznym wymogom moralnoœci, porz¹dku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym spo³eczeñstwie.
(3) Te prawa i wolnoœci nie mog¹ w ¿adnym przypadku byæ
egzekwowane w sposób sprzeczny z niniejsz¹ Konstytucj¹.
(4) Cudzoziemcy korzystaj¹ z równych praw wyborczych
z obywatelami Pañstwa Polskiego po up³ywie 5 lat od nadania
obywatelstwa polskiego.
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Art. 44
(1) ¯adnego z niniejszych postanowieñ nie mo¿na rozumieæ
jako udzielaj¹cego organom Pañstwa, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania dzia³alnoœci lub wydawania
aktów zmierzaj¹cych do obalenia któregokolwiek z praw i wolnoœci zawartych w niniejszej Konstytucji, a jeœli naruszenia tych
praw powoduj¹ protest zbiorowy obywateli a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmuje dzia³ania i nie wyda ¿adnego aktu w terminie 30 dni od powiadomienia go o tych naruszeniach zmierzaj¹cego do przywrócenia stanu zgodnego z zadeklarowanymi wy¿ej prawami i wolnoœciami, to protest ten
w formie strajku lub innej nie mo¿e byæ uznany za nielegalny
przez jakikolwiek organ administracji pañstwowej czy te¿ samorz¹dowej b¹dŸ s¹dowy.
(2) Stosowanie wobec protestuj¹cych przemocy fizycznej jest
niedozwolone pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹, chyba, ¿e protest
przybierze formê aktów wandalizmu i zagra¿aæ bêdzie bezpieczeñstwu ludzi i mienia.

Art. 45
(1) Ka¿dy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody,
jak¹ mu wyrz¹dzi³y organy w³adzy pañstwowej, cywilnej lub
wojskowej, przez dzia³alnoœæ urzêdow¹, niezgodn¹ z prawem
lub obowi¹zkami s³u¿by. Odpowiedzialnym za szkodê jest Pañstwo solidarnie z winnymi organami; wniesienie skargi przeciw
Pañstwu i przeciw urzêdnikom nie jest zale¿ne od zezwolenia
w³adzy publicznej. Tak samo odpowiedzialne s¹ gminy i inne
cia³a samorz¹dowe oraz organy tych¿e.
(2) Przeprowadzenie tej zasady okreœlaj¹ osobne ustawy.

Art. 46
Si³a zbrojna nie mo¿e byæ u¿yta do uœmierzenia rozruchów
lub do przymusowego wykonania przepisów prawnych. Wyj¹tki od tej zasady dopuszczalne s¹ tylko na mocy ustaw o stanie
wyj¹tkowym i wojennym.

Art. 47
(1) Czasowe zawieszenie praw obywatelskich: wolnoœci osobistej, nietykalnoœci mieszkania, wolnoœci prasy, tajemnicy korespondencji, prawa koalicji, zgromadzania siê i zawi¹zywania
stowarzyszeñ, mo¿e nast¹piæ dla ca³ego obszaru pañstwowego
lub dla miejscowoœci, w których oka¿e siê konieczne ze wzglêdów bezpieczeñstwa publicznego.
(2) Zawieszenie takie zarz¹dziæ mo¿e tylko Rada Ministrów
za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej podczas wojny
albo gdy grozi wybuch wojny, jakote¿ w razie rozruchów wewnêtrznych lub rozleg³ych knowañ o charakterze zdrady stanu,
zagra¿aj¹cych Konstytucji Pañstwa albo bezpieczeñstwu obywateli. Zarz¹dzenie takie Rady Ministrów w czasie trwania sesji
sejmowej musi byæ natychmiast przedstawione Sejmowi do zatwierdzenia. W razie wydania takiego zarz¹dzenia, maj¹cego
obowi¹zywaæ na obszarze, obejmuj¹cym wiêcej, ni¿ jedno województwo, w czasie przerwy w obradach sejmowych – Sejm
zbiera siê automatycznie w ci¹gu dni 8 od og³oszenia owego
zarz¹dzenia celem powziêcia odpowiedniej decyzji.
(3) Jeœli Sejm odmówi zatwierdzenia, stan wyj¹tkowy natychmiast traci moc obowi¹zuj¹c¹. Je¿eli Rada Ministrów zarz¹dzi stan wyj¹tkowy po zakoñczeniu okresu sejmowego lub
po rozwi¹zaniu Sejmu, zarz¹dzenie Rz¹du powinno byæ przedstawione Sejmowi nowo wybranemu, niezw³ocznie na pierwszym posiedzeniu.
Zasady te okreœli bli¿ej ustawa o stanie wyj¹tkowym.
(4) Zasady czasowego zawieszenia wy¿ej wymienionych
praw obywatelskich w czasie wojny na obszarze, objêtym dzia³aniami wojennymi, okreœli ustawa o stanie wojennym.

Aneks do

Nad Odr¹

Art. 48
(1) W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y
do ogó³u obywateli. Organami w³adzy s¹: w zakresie ustawodawstwa Sejm i Senat, w zakresie w³adzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej ³¹cznie z odpowiedzialnymi ministrami,
w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci - niezawis³e S¹dy.
(2) Na Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa odpowiedzialnoœæ wobec Narodu Polskiego za losy Pañstwa Polskiego.
(3) Jego obowi¹zkiem naczelnym jest troska o dobro Pañstwa, gotowoœæ obronn¹ i stanowisko wœród narodów œwiata.
(4) W Jego osobie skupia siê jednolita wykonawcza w³adza
pañstwowa.

pis nie dotyczy urzêdników pe³ni¹cych sw¹ s³u¿bê przy w³adzach
centralnych.

Art. 53
(1) Pracownicy pañstwowi i samorz¹dowi z chwil¹ wyboru
na pos³a otrzymuj¹ na czas trwania mandatu poselskiego urlop.
(2) Przepis ten nie dotyczy ministrów, podsekretarzy stanu
i profesorów wy¿szych uczelni. Lata spêdzone na wykonaniu
mandatu poselskiego licz¹ siê do lat s³u¿by.

Art. 54.
Pose³ obejmuj¹cy p³atn¹ s³u¿bê pañstwow¹ traci mandat;
przepis ten nie dotyczy powo³ania na stanowiska ministrów, podsekretarzy stanu i profesorów wy¿szych uczelni.

Art.55.
Rozdzia³ II. W³adza ustawodawcza
Art. 49

Sejm sprawdza wa¿noœæ wyborów nie zaprotestowanych. O wa¿noœci wyborów zaprotestowanych rozstrzyga S¹d Najwy¿szy.

(1) Sejm sprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Rz¹du; nadto do Sejmu nale¿y ustalanie bud¿etu i nak³adanie ciê¿arów na obywateli.
(2) Kontrola nad dzia³alnoœci¹ Rz¹du wyra¿a siê w prawie
Sejmu:
a.
¿¹dania ust¹pienia Rz¹du lub Ministra;
b.
poci¹gania wespó³ z Senatem Prezesa Rady Ministrów
lub Ministra do odpowiedzialnoœci konstytucyjnej;
c.
interpelowania Rz¹du;
d. zatwierdzania corocznie zamkniêæ rachunków pañstwowych i udzielania Rz¹dowi absolutorium;
e.
udzia³u w wykonywaniu kontroli nad d³ugami Pañstwa.
(3) Funkcje rz¹dzenia Pañstwem nie nale¿¹ do Sejmu.

Art. 50
(1) Sejm sk³ada siê z pos³ów, wybranych w g³osowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpoœrednim w okrêgach jednomandatowych.
(2) Kadencja Sejmu trwa lat piêæ, licz¹c od dnia zwo³ania.
(3) Rozwi¹zanie Sejmu przed up³ywem kadencji wymaga
wskazania powodu.
(4) Nowe wybory zarz¹dza Prezydent Rzeczypospolitej w ci¹gu trzydziestu dni od rozwi¹zania Sejmu.
(5) G³osowanie odbêdzie siê nie póŸniej ni¿ szeœædziesi¹tego dnia po zarz¹dzeniu wyborów.
(6) W g³osowaniu nie bior¹ udzia³u wojskowi, nale¿¹cy do
zmobilizowanej czêœci wojska lub marynarki wojennej.

Art. 51
(1) Prawo wybierania ma ka¿dy obywatel bez ró¿nicy p³ci,
który przed dniem zarz¹dzenia wyborów ukoñczy³ lat 21 oraz
korzysta w pe³ni z praw cywilnych i obywatelskich.
(2) Prawo wybieralnoœci ma ka¿dy obywatel, maj¹cy prawo
wybierania, je¿eli ukoñczy³ lat 24.
(3) Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podzia³ Pañstwa na
okrêgi wyborcze, okreœli liczbê pos³ów, unormuje postêpowanie wyborcze tudzie¿ oznaczy kategorie osób pozbawionych
praw wybierania i wybieralnoœci z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umys³owych.
(4) Nie mog¹ korzystaæ z prawa wyborczego obywatele skazani za przestêpstwa, które okreœli ordynacja wyborcza, jako
poci¹gaj¹ce za sob¹ czasow¹ lub sta³¹ utratê prawa wybierania,
wybieralnoœci, a tak¿e piastowania mandatu poselskiego.

Art.52
Pañstwowi urzêdnicy administracyjni i s¹dowi nie mog¹ byæ
wybierani w tych okrêgach, w których pe³ni¹ sw¹ s³u¿bê. Prze-
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Art. 56
(1) Sejm bêdzie zwo³any na pierwsze posiedzenie w nowej
kadencji nie póŸniej ni¿ trzydziestego dnia po og³oszeniu wyniku wyborów do Izb Ustawodawczych.
(2) Sesja zwyczajna Sejmu bêdzie otwarta corocznie najpóŸniej w listopadzie i nie mo¿e byæ zamkniêta przed up³ywem
czterech miesiêcy, chyba ¿e bud¿et bêdzie uchwalony w terminie wczeœniejszym.
(3) Sesja zwyczajna mo¿e byæ odroczona na dni trzydzieœci.
(4) Odroczenie na okres d³u¿szy lub ponowienie odroczenia
wymaga zgody Sejmu.
(5) Okres przerwy, spowodowanej odroczeniem sesji, nie
wlicza siê do biegu terminów, przepisanych Konstytucj¹ dla
czynnoœci Sejmu.

Art. 57
(1) Prezydent Rzeczypospolitej wed³ug swego uznania mo¿e
w ka¿dym czasie zarz¹dziæ otwarcie sesji nadzwyczajnej Sejmu, a uczyni to w ci¹gu dni trzydziestu na wniosek co najmniej
po³owy ustawowej liczby pos³ów.
(2) Podczas sesji nadzwyczajnej przedmiotem obrad Sejmu
mog¹ byæ wy³¹cznie sprawy, wymienione w zarz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej albo we wniosku o otwarcie takiej sesji,
zg³oszonym przez pos³ów, oraz sprawy, których za³atwienia na
najbli¿szej sesji wymagaj¹ ustawy lub regulaminu, albo które
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów
lub Marsza³ka Sejmu uzna za nag³e.

Art. 58
Pos³owie s¹ przedstawicielami ca³ego Narodu i nie s¹ krêpowani ¿adnymi instrukcjami wyborców.
Pos³owie sk³adaj¹ na rêce Marsza³ka wobec Izby nastêpuj¹ce œlubowanie:
"Œwiadom obowi¹zku wiernoœci wobec Pañstwa Polskiego,
zarêczam honorem, jako pose³ na Sejm Rzeczypospolitej, w pracy na rzecz dobra Pañstwa Polskiego nie ustawaæ, a troskê o jego godnoœæ, zwartoœæ i moc za pierwsze mieæ sobie przykazanie.
Œlubujê uroczyœcie, wedle najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracowaæ wy³¹cznie dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej jako ca³oœci", z mo¿liwym uzupe³nieniem:
„tak mi dopomó¿ Bóg”.

Art. 59
(1) Posiedzenia Sejmu s¹ jawne. Sejm mo¿e uchwaliæ tajnoœæ obrad.
(2) Protokó³ i stenogram, wydawany z polecenia Marsza³ka,
s¹ wy³¹cznym stwierdzeniem przebiegu obrad Sejmu.
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(3) Nikogo nie mo¿na poci¹gaæ do odpowiedzialnoœci za
og³aszanie i rozpowszechnianie sprawozdañ z jawnych obrad Sejmu, je¿eli odtwarzaj¹ one w pe³ni i œciœle przebieg tych obrad.

(2) Wybory odbêd¹ siê w ci¹gu 90 dni od dnia rozwi¹zania;
termin ich bêdzie oznaczony b¹dŸ w uchwale Sejmu, b¹dŸ w orêdziu Prezydenta o rozwi¹zaniu Sejmu.

Art. 60

Art. 66

Pos³owie otrzymuj¹ diety i maj¹ prawo do bezp³atnego korzystania z pañstwowych œrodków komunikacji w granicach
Pañstwa.

Art. 61
(1) Pos³owie korzystaj¹ tylko z takich rêkojmi nietykalnoœci,
jakich wymaga ich uczestnictwo w pracach Sejmu.
(2) Za treœæ wyg³oszonych w Sejmie przemówieñ lub zg³oszonych wniosków i interpelacji oraz za niew³aœciwe zachowanie
siê podczas obrad – pos³owie odpowiadaj¹ tylko przed Sejmem.
(3) Jednak¿e za wyst¹pienia sprzeczne z obowi¹zkiem wiernoœci wobec Pañstwa Polskiego albo zawieraj¹ce znamiona przestêpstwa œciganego z urzêdu - pose³ mo¿e byæ uchwa³¹ Sejmu
na ¿¹danie Marsza³ka Sejmu lub Prezydenta RP oddany pod s¹d
Trybuna³u Stanu i orzeczeniem tego Trybuna³u pozbawiony
mandatu poselskiego.
(4) Za naruszenie praw osoby trzeciej podczas obrad Sejmu
pose³ mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci s¹dowej tylko za zezwoleniem Sejmu.

Art. 62
(1) Pos³owie odpowiadaj¹ za dzia³alnoœæ nie zwi¹zan¹ z uczestnictwem w pracach Sejmu na równi z innymi obywatelami.
(2) Jednak¿e karne postêpowanie s¹dowe lub administracyjne a tak¿e postêpowanie dyscyplinarne, wszczête przeciw pos³owi przed lub po uzyskaniu mandatu, nale¿y na ¿¹danie Sejmu
zawiesiæ do wygaœniêcia mandatu.
(3) Przedawnienie nie biegnie w czasie zawieszenia postêpowania karnego lub dyscyplinarnego.
(4) Pose³, zatrzymany w czasie trwania sesji nie z nakazu
S¹du bêdzie na ¿¹danie Marsza³ka Sejmu niezw³ocznie wypuszczony na wolnoœæ.

Art. 63
(1) Pose³ nie mo¿e sprawowaæ mandatu senatorskiego.
(2) Ustawa oznacza urzêdy i stanowiska, których przyjêcie
poci¹ga za sob¹ utratê mandatu poselskiego.
(3) Pos³owi nie wolno wykonywaæ czynnoœci, nie daj¹cych
siê pogodziæ ze sprawowaniem mandatu, pod skutkami okreœlonymi w ustawie.

Art. 64
(1) Prezes Rady Ministrów, Ministrowie i delegowani przez
nich urzêdnicy maj¹ prawo braæ udzia³ w posiedzeniach Sejmu
i przemawiaæ poza kolejnoœci¹ mówców.
(2) Pos³owie mog¹ zwracaæ siê do Prezesa Rady Ministrów
i Ministrów z interpelacjami w sprawach, dotycz¹cych ich zakresu dzia³ania, w sposób okreœlony regulaminem.
(3) Prezes Rady Ministrów lub interpelowany Minister obowi¹zany jest udzieliæ odpowiedzi w ci¹gu czterdziestu piêciu dni
albo podaæ powody, uzasadniaj¹ce odmowê udzielenie wyjaœnieñ.

Art. 65
(1) Sejm mo¿e siê rozwi¹zaæ moc¹ w³asnej uchwa³y, powziêtej wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, przy obecnoœci po³owy ustawowej
liczby pos³ów. Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e rozwi¹zaæ Sejm
za zgod¹ 3/5 ustawowej liczby cz³onków Senatu.
Równoczeœnie w obu wypadkach z samego prawa rozwi¹zuje siê Senat.

XII

Pos³owie wykonywaj¹ swe prawa i obowi¹zki poselskie osobiœcie.

Art. 67
Sejm wybiera ze swego grona Marsza³ka i jego zastêpców,
sekretarzy i komisje.
Mandaty Marsza³ka i jego zastêpców trwaj¹ po rozwi¹zaniu
Sejmu a¿ do ukonstytuowania siê nowego Sejmu.

Art. 68
(1) Sposób i porz¹dek obrad sejmowych, rodzaj i iloœæ komisji, liczbê wicemarsza³ków i sekretarzy, prawa i obowi¹zki Marsza³ka okreœla regulamin sejmowy.
(2) Marsza³ek mianuje urzêdników sejmowych, za których
dzia³ania odpowiada przed Sejmem.

Art. 69
Sejm mo¿e wy³aniaæ i naznaczaæ dla zbadania poszczególnych spraw nadzwyczajne komisje z prawem przes³uchiwania
stron interesowanych oraz wzywania œwiadków i rzeczoznawców. Zakres dzia³ania i uprawnieñ tych komisji uchwala Sejm.

Art. 70
(1) Senat, jako druga Izba Ustawodawcza, rozpatruje bud¿et
i projekty ustaw, uchwalone przez Sejm, oraz uczestniczy w wykonywaniu kontroli nad d³ugami Pañstwa.
(2) Nadto Senat na równi z Sejmem, choæ bez prawa pocz¹tkowania, bierze udzia³ w rozstrzyganiu nastêpuj¹cych spraw:
a. o wniosku ¿¹daj¹cym ust¹pienie Rz¹du lub Ministra;
b. o ustawach zwróconych Izbom Ustawodawczym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej do ponownego rozpatrzenia;
c. o zmianie Konstytucji;
d. o uchyleniu zarz¹dzeñ, wprowadzaj¹cych stan wyj¹tkowy.

Art. 71
(1) Senat sk³ada siê z cz³onków wybranych przez poszczególne województwa w g³osowaniu powszechnym, tajnym, bezpoœrednim, równym i stosunkowym. Ka¿de województwo stanowi jeden okr¹g wyborczy, przy czym w stosunku do liczby
mandatów sejmowych na iloœæ mieszkañców liczba mandatów
do Senatu wynosi 1/4 czêœæ. Prawo wybierania do Senatu ma ka¿dy
wyborca do Sejmu, który w dniu og³oszenia wyborów ukoñczy³ lat
21 i w dniu tym zamieszkuje w okrêgu wyborczym przynajmniej
od roku. Prawo wybieralnoœci ma ka¿dy obywatel, posiadaj¹cy prawo wybierania do Senatu, nie wy³¹czaj¹c wojskowych w s³u¿bie
czynnej, o ile z dniem og³oszenia wyborów ukoñczy³ lat 40.
Kadencja Senatu rozpoczyna siê i koñczy z kadencj¹ Sejmow¹.
Nikt nie mo¿e byæ jednoczeœnie cz³onkiem Sejmu i Senatu.
(2) Senatorowie s¹ przedstawicielami ca³ego Narodu i nie s¹
krêpowani ¿adnymi instrukcjami wyborców.
Senatorowie sk³adaj¹ na rêce Marsza³ka wobec Izby nastêpuj¹ce œlubowanie:
"Œwiadom obowi¹zku wiernoœci wobec Pañstwa Polskiego,
zarêczam honorem, jako Senator Rzeczypospolitej, w pracy na
rzecz dobra Pañstwa Polskiego nie ustawaæ, a troskê o jego godnoœæ, zwartoœæ i moc za pierwsze mieæ sobie przykazanie. Œlubujê uroczyœcie, wedle najlepszego mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracowaæ wy³¹cznie dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej jako ca³oœci", z mo¿liwym uzupe³nieniem: „tak mi
dopomó¿ Bóg”.

Aneks do

Nad Odr¹

Art. 72
(1) Aktami ustawodawczymi s¹:
a.
ustawy,
b.
dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.
(2) ¯aden akt ustawodawczy nie mo¿e staæ w sprzecznoœci
z Konstytucj¹ ani naruszaæ j¹.

Art. 73
(1) Prawo inicjatywy ustawodawczej s³u¿y Rz¹dowi i Sejmowi, grupie pos³ów w liczbie co najmniej 15 osób oraz prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
(2) Inicjatywa ustawodawcza w sprawach bud¿etu, kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów miêdzynarodowych nale¿y
wy³¹cznie do Rz¹du.
(3) Sejm nie mo¿e bez zgody Rz¹du uchwaliæ ustawy, poci¹gaj¹cej za sob¹ wydatki ze Skarbu Pañstwa, dla których nie ma
pokrycia w bud¿ecie.

Art. 74
(1) Umowy z innymi pañstwami: handlowe, celne, obci¹¿aj¹ce stale Skarb Pañstwa, zawieraj¹ce zobowi¹zania na³o¿enia
nowych ciê¿arów na obywateli albo powoduj¹ce zmianê granic
Pañstwa - wymagaj¹ przed ratyfikacj¹ zgody Izb Ustawodawczych, wyra¿onej w ustawie.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki mo¿e przed ratyfikacj¹, na wniosek Rady Ministrów,
wprowadziæ tymczasowo w ¿ycie wszystkie lub niektóre postanowienia, zawarte w umowach handlowych lub celnych.

Art. 75
(1) Ka¿dy projekt ustawy, przez Sejm uchwalony, bêdzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia.
(2) Uchwalenie ustawy przez Sejm mo¿e nast¹piæ tylko
w obecnoœci po³owy sk³adu sejmu.
(3) Uchwa³ê Senatu, odrzucaj¹c¹ projekt lub wprowadzaj¹c¹
w nim zmiany, uwa¿a siê za przyjêt¹, je¿eli Sejm nie odrzuci jej
wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów.

Art. 76
(1) Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi podpisem moc
ustawy konstytucyjnie uchwalonej oraz zarz¹dzi jej og³oszenie
w Dzienniku Ustaw.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e w ci¹gu trzydziestu
dni od otrzymania projektu ustawy zwróciæ go Sejmowi z ¿¹daniem ponownego rozpatrzenia, które mo¿e nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ na najbli¿szej sesji zwyczajnej.
(3) Je¿eli Izby Ustawodawcze wiêkszoœci¹ ustawowej liczby
pos³ów i senatorów uchwal¹ ponownie projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy podpisem moc ustawy,
zarz¹dzi jej og³oszenie.

Art. 77
(1) Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie, gdy Sejm
jest rozwi¹zany, wydawaæ w razie koniecznoœci pañstwowej dekrety w zakresie ustawodawstwa pañstwowego z wyj¹tkiem:
a.
zmiany Konstytucji,
b.
ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu,
c.
bud¿etu,
d.
nak³adania podatków i ustanawiania monopoli,
e.
systemu monetarnego,
f.
zaci¹gania po¿yczek pañstwowych,
(2) Dekrety oparte na przepisach artyku³u niniejszego, bêd¹
wydawane na wniosek Rady Ministrów i mog¹ byæ zmieniane
lub uchylane tylko aktem ustawodawczym jak równie¿ gdy Sejm
nie mo¿e podj¹æ uchwa³y z uwagi na brak kworum.
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(3) Prawo wydawania dekretów przys³uguje Prezydentowi
Rzeczypospolitej równie¿ jeœli Sejm nie mo¿e podj¹c uchwa³y
co do projektu ustawy z uwagi na brak kworum.

Art. 78
Dekrety dotycz¹ce organizacji Rz¹du, zwierzchnictwa Si³
Zbrojnych oraz organizacji administracji rz¹dowej, mog¹ byæ
wydawane w ka¿dym czasie, a zmieniane lub uchylane tylko
przez takie¿ dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 79
(1) Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej maj¹ moc ustawy
i bêd¹ z powo³aniem siê na podstawê konstytucyjn¹ og³aszane
w Dzienniku Ustaw.
(2) Ilekroæ Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagaj¹ ustawy,
dziedzina ta mo¿e byæ unormowana równie¿ dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach, Konstytucj¹
oznaczonych.

Art. 80
(1) Ustawa ustala corocznie bud¿et Pañstwa.
(2) Rz¹d sk³ada Sejmowi na sesji projekt bud¿etu nie póŸniej
ni¿ na cztery miesi¹ce przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
(3) Na rozpatrzenie bud¿etu pozostawia siê Sejmowi dziewiêædziesi¹t dni od z³o¿enia projektu przez Rz¹d, Senatowi –
dwadzieœcia dni od up³ywu terminu, przepisanego dla Sejmu.
(4) Na rozpatrzenie zmian, zaproponowanych przez Senat,
pozostawia siê Sejmowi dziesiêæ dni od up³ywu terminu, przepisanego dla Senatu.
(5) Prezydent Rzeczypospolitej zarz¹dzi og³oszenie bud¿etu:
a.
w brzmieniu, nadanym mu przez Izby Ustawodawcze,
je¿eli Sejm i Senat w przepisanych terminach bud¿et rozpatrzy³y,
b.
w brzmieniu, nadanym mu przez Sejm, je¿eli Senat
w przepisanym terminie bud¿etu nie rozpatrzy³,
c.
w brzmieniu, nadanym mu przez Senat, je¿eli Sejm w przepisanym terminie bud¿etu lub zmian Senatu nie rozpatrzy³,
d.
w brzmieniu projektu rz¹dowego, je¿eli ani Sejm, ani
Senat w przepisanych terminach bud¿etu nie rozpatrzy³y.

Art. 81
(1) Wydatki nie zaprojektowane w bud¿ecie, nie mog¹ byæ
uchwalone, a zaprojektowane nie mog¹ byæ podwy¿szone bez
zgody Rz¹du.
(2) Rz¹d nie mo¿e czyniæ wydatków bez upowa¿nienia ustawowego, chyba ¿e zachodzi koniecznoœæ pañstwowa; w tym
przypadku Rz¹d, na podstawie uchwa³y dokona niezbêdnego
wydatku, przesy³aj¹c do Sejmu w terminie siedmiodniowym od
powziêcia uchwa³y projekt ustawy o przyznaniu kredytów dodatkowych. Uchwa³a Rady Ministrów bêdzie jednoczeœnie og³oszona w gazecie rz¹dowej i podana do wiadomoœci Najwy¿szej
Izbie Kontroli.

Art. 82
(1) Pañstwo nie mo¿e pozostawaæ bez bud¿etu.
(2) Je¿eli z powodu rozwi¹zania Izb Ustawodawczych bud¿et lub przynajmniej prowizorium bud¿etowe do dnia, w którym rozpoczyna siê nowy okres bud¿etowy, nie jest uchwalony,
– Rz¹d ma prawo pobieraæ dochody i czyniæ wydatki w granicach zesz³orocznego bud¿etu, a¿ do czasu uchwalenia prowizorium bud¿etowe lub bud¿etu, który Rz¹d z³o¿y nowo obranemu
Sejmowi na pierwszym posiedzeniu.
(3) Zasadê powy¿sz¹ stosuje siê odpowiednio w przypadku,
gdy Sejm z³o¿ony mu projekt bud¿etu w ca³oœci odrzuci, z tym,
¿e Rz¹d w ci¹gu dni siedmiu od odrzucenia przeœle do Sejmu
nowy projekt bud¿etu lub prowizorium bud¿etowego i ¿e wy-
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datki, czynione przez Rz¹d wed³ug zesz³orocznego bud¿etu, nie
mog¹ byæ wy¿sze w poszczególnych pozycjach od zaprojektowanych w bud¿ecie odrzuconym.

Art. 83
(1) Si³y Zbrojne stoj¹ na stra¿y bezpieczeñstwa i praw
zwierzchniczych Rzeczypospolitej.
(2) Wszyscy obywatele s¹ obowi¹zani do s³u¿by wojskowej
i œwiadczeñ na rzecz obrony Pañstwa.

Art. 84
(1) Prezydent Rzeczypospolitej zarz¹dza corocznie pobór
rekruta w granicach ustalonego kontyngentu.
(2) Zmiana kontyngentu wymaga aktu ustawodawczego.

Art. 89
(1) Akty urzêdowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagaj¹
do swej wa¿noœci podpisu Prezesa Rady Ministrów i w³aœciwego Ministra.
(2) Akty urzêdowe, wyp³ywaj¹ce z prerogatyw Prezydenta
Rzeczypospolitej, nie wymagaj¹ kontrasygnaty.

Art. 90
(1) Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzêdowe jest
odpowiedzialny.
(2) Za czyny, niezwi¹zane ze sprawowaniem urzêdu, Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowie-dzialnoœci w okresie urzêdowania.

Art. 85

Art. 91

(1) Prezydent Rzeczypospolitej wydaje dekrety w zakresie
zwierzchnictwa Si³ Zbrojnych, a w szczególnoœci okreœli dekre-tem organizacjê naczelnych w³adz wojskowych, oznaczaj¹c
w nim sposób kontrasygnowania aktów, wydanych przez siebie,
jako Zwierzchnika Si³ Zbrojnych.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej postanawia o u¿yciu si³ zbrojnych do obrony Pañstwa.
(3) W razie mianowania Naczelnego Wodza prawo dysponowania si³ami zbrojnymi przechodzi na niego.
(4) Za akty zwi¹zane z dowództwem, Naczelny Wódz odpowiada przed Prezydentem Rzeczypospolitej, jako Zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych.

(1) Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy:
(2) Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera Zgromadzenie Elektorów.
(3) Ustêpuj¹cemu Prezydentowi Rzeczypospolitej s³u¿y prawo wskazania innego kandydata.
(4) Je¿eli ustêpuj¹cy Prezydent Rzeczypospolitej z tego
uprawnienia skorzysta, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej
dokonaj¹ obywatele w g³osowaniu powszechnym z pomiêdzy
dwóch kandydatów: Zgromadzenia Elektorów i ustêpuj¹cego
Prezydenta Rzeczypospolitej.
(5) Je¿eli ustêpuj¹cy Prezydent Rzeczypospolitej oœwiadczy,
¿e nie zamierza skorzystaæ z prawa wskazania kandydata albo w
ci¹gu siedmiu dni od dokonanego przez Zgromadzenie Elektorów wyboru nie wska¿e innego kandydata i nie zarz¹dzi g³osowania powszechnego, kandydat Zgromadzenia Elektorów uznany
bêdzie za obranego na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Rozdzia³ III. W³adza wykonawcza
Art. 86
Prezydent Rzeczypospolitej, jako czynnik nadrzêdny harmonizuje dzia³ania naczelnych organów pañstwowych.

Art. 87

Art. 92

Prezydent Rzeczypospolitej:
a. mianuje wed³ug swego uznania Prezesa Rady Ministrów,
a na jego wniosek mianuje Ministrów;
b. zwo³uje i rozwi¹zuje Sejm i Senat;
c. zarz¹dza otwarcie, odroczenie i zamkniêcie sesji Sejmu
i Senatu;
d. jest Zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych;
e. reprezentuje Pañstwo na zewn¹trz, przyjmuje przedstawicieli pañstw obcych i wysy³a przedstawicieli Pañstwa Polskiego;
f.
zawiera i ratyfikuje umowy z innymi pañstwami;
g. obsadza urzêdy pañstwowe, Jemu zastrze¿one.

(1) Zgromadzenie Elektorów sk³ada siê z Marsza³ka Senatu,
jako przewodnicz¹cego, Marsza³ka Sejmu, jako jego zastêpcy,
z Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego oraz 75 elektorów, wybranych z poœród obywateli najgodniejszych w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat.
(2) Mandaty elektorów wygasaj¹ z mocy samego prawa
w dniu objêcia urzêdu przez nowo obranego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 88
(1) Prezydent Rzeczypospolitej korzysta z uprawnieñ oso-bistych stanowi¹cych Jego prerogatywy.
(2) Do prerogatyw tych nale¿y:
a. wskazywanie jednego z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej i zarz¹dzanie g³osowania powszechnego;
b. wyznaczenie na czas wojny nastêpcy Prezydenta Rzeczypospolitej;
c. mianowanie i odwo³ywanie Prezesa Rady Ministrów,
Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego i Prezesa Najwy¿szej
Izby Kontroli;
d. mianowanie i zwalnianie Generalnego Inspektora Si³
Zbrojnych;
e. powo³ywanie sêdziów Trybuna³u Stanu;
f.
mianowanie i zwalnianie Szefa i urzêdników Kancelarii Cywilnej;
g. rozwi¹zywanie Sejmu i Senatu przed up³ywem kadencji;
h. oddawanie cz³onków Rz¹du pod s¹d Trybuna³u Stanu;
i.
stosowanie prawa ³aski.

XIV

Art. 93
(1) Zgromadzenie Elektorów zwo³uje Prezydent Rzeczypospolitej najpóŸniej na piêtnasty dzieñ przed up³ywem swego urzêdowania.
(2) Na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, Sejm i Senat
zbior¹ siê ka¿dy z osobna, na zaproszenie swych Marsza³ków,
celem dokonania wyboru elektorów.
(3) Je¿eli Sejm i Senat s¹ rozwi¹zane, a wynik wyborów do
Izb Ustawodawczych w nowym sk³adzie nie jest jeszcze og³oszony – wyboru elektorów dokonaj¹ pos³owie i senatorowie,
wchodz¹cy w sk³ad poprzedniego Sejmu i Senatu.

Art. 94
(1) Prezydent Rzeczypospolitej sk³ada przed objêciem urzêdu przysiêgê treœci nastêpuj¹cej:
„Œwiadom odpowiedzialnoœci wobec Boga i historii za losy
Pañstwa, przysiêgam na urzêdzie Prezydenta Rzeczypospolitej:
praw zwierzchnich Pañstwa broniæ, jego godnoœci strzec, ustawê konstytucyjn¹ stosowaæ, wzglêdem wszystkich obywateli
równ¹ kierowaæ siê sprawiedliwoœci¹, z³o i niebezpieczeñstwo
od Pañstwa odwracaæ, a troskê o jego dobro za naczelny poczytywaæ sobie obowi¹zek. Tak mi dopomó¿ Bóg”.
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(2) Akt z³o¿enia przysiêgi stwierdzaj¹ podpisem: nowo obrany Prezydent Rzeczypospolitej oraz osoby urzêdowe, obecne
przy zaprzysiê¿eniu.

Art. 95
(1) Okres urzêdowania Prezydenta Rzeczypospolitej trwa lat
siedem, licz¹c od dnia objêcia urzêdu.
(2) Okres ten przed³u¿a siê o czas niezbêdny do ukoñczenia
postêpowania wyborczego w przypadku, gdy dla dokonania
wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej bêdzie zarz¹dzone g³osowanie powszechne.

Art. 96
Je¿eli przed up³ywem siedmioletniego okresu urzêdowania
nast¹pi zgon Prezydenta Rzeczypospolitej albo Prezydent zrzeknie siê urzêdu – Marsza³ek Senatu zwo³a niezw³ocznie Zgromadzenie Elektorów celem wskazania przez nie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie wskazania ze swej strony
innego kandydata zarz¹dzi g³osowanie powszechne.

Art. 97
(1) Je¿eli Prezydent Rzeczypospolitej nie mo¿e trwale sprawowaæ urzêdu, Marsza³ek Senatu zwo³a po³¹czone Izby Ustawodawcze celem rozstrzygniêcia, czy Urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej nale¿y uznaæ za opró¿niony.
(2) Uchwa³a uznaj¹ca urz¹d za opró¿niony, zapada wiêkszoœci¹ 3/5 ustawowej liczby cz³onków Izb Po³¹czonych.
(3) W wypadku powziêcia powy¿szej uchwa³y, Marsza³ek
Senatu zwo³a niezw³ocznie Zgromadzenie Elektorów.

Art. 98
W czasie, gdy urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej jest opró¿niony, funkcje Prezydenta sprawuje zastêpczo Marsza³ek Senatu, a gdyby Senat by³ rozwi¹zany – Marsza³ek rozwi¹zanego
Senatu; korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnieñ z urzêdem Prezydenta Rzeczypospolitej zwi¹zanych.

(2) Naczelnego Wodza si³ zbrojnych Pañstwa na wypadek
wojny mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady
Ministrów, przedstawiony przez Ministra Obrony Narodowej,
który za akty, zwi¹zane z dowództwem w czasie wojny, jak i za
wszelkie sprawy kierownictwa wojskowego – odpowiada przed
Sejmem.

Art. 103
(1) Prawo darowania i z³agodzenia kary, oraz darowania skutków zas¹dzenia karno-s¹dowego w poszczególnych wypadkach
– przys³uguje Prezydentowi Rzeczypospolitej.
(2) Prezydent nie mo¿e stosowaæ tego prawa do ministrów
zas¹dzonych na skutek postawienia ich w stan oskar¿enia przez
Sejm.
(3) Amnestia mo¿e byæ udzielona tylko w drodze ustawodawczej.

Art. 104
Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e wypowiedzieæ wojnê i zawrzeæ pokój tylko za uprzedni¹ zgod¹ Sejmu.

Art. 105
(1) Za czynnoœci urzêdowe Prezydent Rzeczypospolitej nie
jest odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani cywilnie.
(2) Za zdradê kraju, pogwa³cenie Konstytucji lub przestêpstwa pospolite Prezydent Rzeczypospolitej mo¿e byæ poci¹gniêty
do odpowiedzialnoœci tylko przez Sejm uchwa³¹, powziêt¹ wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów, przy obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów. Sprawê rozpatruje i wyrok wydaje Trybuna³
Stanu wed³ug postanowieñ osobnej ustawy. Z chwil¹ postawienia w stan oskar¿enia przed Trybuna³em Stanu – Prezydent Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzêdowaniu.

Art. 106
Prezydent Rzeczypospolitej otrzymuje uposa¿enie wed³ug
przepisów osobnej ustawy.

Art. 99

Art. 107

(1) W razie wojny okres urzêdowania Prezydenta Rzeczypospolitej przed³u¿a siê do up³ywu trzech miesiêcy od zawarcia
pokoju; Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem, og³oszonym w gazecie rz¹dowej, wyznaczy wówczas swego nastêpcê
na wypadek opró¿nienia siê urzêdu przed zawarciem pokoju.
(2) W razie objêcia przez nastêpcê urzêdu Prezydenta Rzeczypospolitej, okres jego urzêdowania trwa do up³ywu trzech
miesiêcy od zawarcia pokoju.

Prezydent Rzeczypospolitej nie mo¿e piastowaæ ¿adnego innego urzêdu, ani nale¿eæ do sk³adu Sejmu lub Senatu.

Art. 100
Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje w³adzê wykonawcz¹
przez odpowiedzialnych przed Sejmem ministrów i podleg³ych
im urzêdników.

Art. 101
(1) Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwo³uje Prezesa
Rady Ministrów, na jego wniosek mianuje i odwo³uje ministrów,
a na wniosek Rady Ministrów obsadza urzêdy cywilne i wojskowe zastrze¿one w ustawach.
(2) Ka¿dy urzêdnik Rzeczypospolitej musi podlegaæ ministrowi, który za jego dzia³ania odpowiada przed Sejmem.
(3) Nominacje urzêdników kancelarii cywilnej Prezydenta
Rzeczypospolitej kontrasygnuje Prezes Rady Ministrów i jest za
ich dzia³ania odpowiedzialny przed Sejmem.

Art. 102
(1) Prezydent Rzeczypospolitej jest zarazem najwy¿szym
zwierzchnikiem si³ zbrojnych Pañstwa, nie mo¿e jednak sprawowaæ naczelnego dowództwa w czasie wojny.

Nasz Wybór

Art. 108
(1) Ministrowie tworz¹ Radê Ministrów pod przewod-nictwem Prezesa.
(2) Rz¹d kieruje sprawami Pañstwa, niezastrze¿onymi innym
organom w³adzy.
(3) Rz¹d sk³ada siê z Prezesa Rady Ministrów i Ministrów.
(4) Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rz¹d, kieruje jego
pracami oraz ustala ogólne zasady polityki pañstwowej.
(5) Ministrowie kieruj¹ poszczególnymi dzia³ami admini-stracji pañstwowej albo spe³niaj¹ poruczone im zadania szczególne.
(6) Organizacjê Rz¹du, a w szczególnoœci zakres dzia³ania
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i Ministrów – okreœli
dekret Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 109
Ministrowie dla rozstrzygania spraw wymagaj¹cych uchwa³y wszystkich cz³onków Rz¹du tworz¹ Radê Ministrów pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów.

Art. 110
(1) Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i Ministrowie
maj¹ prawo wydawaæ rozporz¹dzenia celem wykonania aktów
ustawodawczych i z powo³aniem siê na nie.
(2) Rozporz¹dzenia te nie mog¹ staæ w sprzecznoœci z aktami ustawodawczymi i bêd¹ og³aszane w Dzienniku Ustaw.
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Art. 111

Art. 119

Prezes Rady Ministrów i Ministrowie s¹ odpowiedzialni politycznie przed Prezydentem Rzeczypospolitej i mog¹ byæ przez
Niego w ka¿dym czasie odwo³ani.

Je¿eli urz¹d ministra sprawuje tymczasowy kierownik ministerstwa, odnosz¹ siê do niego wszelkie przepisy o urzêdzie ministra.
Prezes Rady Ministrów w razie potrzeby porucza swoje zastêpstwo jednemu z ministrów.

Art. 112
Rada Ministrów ponosi solidarn¹ odpowiedzialnoœæ konstytucyjn¹ i parlamentarn¹ za ogólny kierunek dzia³alnoœci Rz¹du.
Poza tym ponosz¹ j¹ ministrowie oddzielnie, ka¿dy w swoim zakresie, za dzia³alnoœæ w urzêdzie, a to zarówno za zgodnoœæ
tej dzia³alnoœci z Konstytucj¹ i innymi ustawami Pañstwa, za dzia³anie podleg³ych im organów, jak i za kierunek swej polityki.

Art. 113
W tym¿e samym zakresie obowi¹zuje ministrów solidarna
i indywidualna odpowiedzialnoœæ za akty rz¹dowe Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Art. 114
(1) Sejm, w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad dzia³alnoœci¹ Rz¹du, mo¿e za¿¹daæ ust¹pienia Rz¹du lub Ministra.
(2) Wniosek taki mo¿e byæ zg³oszony tylko podczas sesji
zwyczajnej, a g³osowanie nad nim nie mo¿e siê odbyæ na posiedzeniu, podczas którego zosta³ zg³oszony.
(3) Je¿eli za wnioskiem wypowie siê Sejm zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, a Prezydent Rzeczypospolitej w ci¹gu trzech dni
nie odwo³a Rz¹du lub Ministra, ani te¿ Izb Ustawodawczych nie
rozwi¹¿e – wniosek bêdzie rozpatrzony przez Senat na najbli¿szym posiedzeniu.
(4) Je¿eli Senat wypowie siê za wnioskiem, uchwalonym
przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej odwo³a Rz¹d lub Ministra, chyba ¿e rozwi¹¿e Sejm i Senat.

Art. 115
(1) Niezale¿nie od odpowiedzialnoœci politycznej przed Prezydentem Rzeczypospolitej i parlamentarnej przed Sejmem, Prezes Rady Ministrów i Ministrowie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Stanu za umyœlne naruszenie
Konstytucji lub innego aktu ustawodawczego, dokonane w zwi¹zku z urzêdowaniem.
(2) Prawo poci¹gania Prezesa Rady Ministrów lub Ministra do
odpowiedzialnoœci konstytucyjnej s³u¿y Prezydentowi Rzeczypospolitej, a tak¿e Sejmowi i Senatowi w Izbach Po³¹czonych.
(3) Uchwa³a Izb Po³¹czonych, oddaj¹ca Prezesa Rady Ministrów lub Ministra pod s¹d Trybuna³u Stanu, zapada wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów przy obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej
liczby cz³onków Izb Po³¹czonych.

Art. 116
Do odpowiedzialnoœci parlamentarnej poci¹ga ministrów
Sejm zwyczajn¹ wiêkszoœci¹. Rada Ministrów i ka¿dy minister
z osobna ustêpuj¹ na ¿¹danie Sejmu.

Art. 117
(1) Konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœæ ministrów i sposób jej
urzeczywistnienia okreœli osobna ustawa.
(2) Uchwa³a, stawiaj¹ca ministra w stan oskar¿enia, musi byæ
powziêta w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby
pos³ów wiêkszoœci¹ 3/5 oddanych g³osów.
(3) Rozpoznanie spraw i wydanie wyroku nale¿y do Trybuna³u Stanu. Minister nie mo¿e uchyliæ siê od odpowiedzialnoœci
konstytucyjnej przez zrzeczenie siê urzêdu. Z chwil¹ postawienia w stan oskar¿enia minister jest zawieszony w urzêdowaniu.

Art. 118
Ministrowie nie mog¹ piastowaæ ¿adnego innego urzêdu, ani
uczestniczyæ w zarz¹dzie i w³adzach kontroluj¹cych towarzystw
i instytucji, na zysk obliczonych.

XVI

Art. 120
Liczbê, zakres dzia³ania, wzajemny stosunek ministrów, jak
równie¿ kompetencje Rady Ministrów okreœli osobna ustawa.

Art. 121
Trybuna³ Stanu sk³ada siê z Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, jako przewodnicz¹cego, oraz dwunastu cz³onków, których
wybieraj¹ z poza swego grona: oœmiu Sejm i czterech Senat.
Cz³onkami Trybuna³u Stanu mog¹ byæ wybrane osoby, nie
piastuj¹ce ¿adnego urzêdu pañstwowego i u¿ywaj¹ce pe³ni praw
obywatelskich.
Wyboru cz³onków Trybuna³u Stanu dokonuj¹ Sejm i Senat
natychmiast po ukonstytuowaniu siê, na ca³y okres kadencji sejmowej.

Art. 122
(1) Administracja pañstwowa jest s³u¿b¹ publiczn¹.
(2) Administracjê pañstwow¹ sprawuje:
a.
administracja rz¹dowa,
b.
samorz¹d terytorialny,
c.
samorz¹d gospodarczy.

Art. 123
(1) Dla celów administracji ogólnej Pañstwo bêdzie podzielone
pod wzglêdem terytorialnym na obszary administracyjne, a mianowicie województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.
(2) Podzia³ na województwa wymaga aktu ustawodawczego.
(3) Gminy miejskie mog¹ w warunkach oznaczonych ustaw¹,
tworzyæ powiat lub województwo grodzkie.

Art. 124
Organizacjê administracji rz¹dowej, a w szczególnoœci zakres dzia³ania jej organów – okreœli dekret Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 125
(1) Stosownie do podzia³u Pañstwa na obszary admini-stracyjne powo³uje siê do urzeczywistnienia zadañ administracji
pañstwowej w zakresie potrzeb miejscowych samorz¹d wojewódzki, powiatowy i gminny.
(2) Samorz¹dy maj¹ prawo w zakresie, ustaw¹ oznaczonym,
wydawaæ dla swego obszaru normy obowi¹zuj¹ce pod warunkiem
zatwierdzenia tych norm przez powo³an¹ do tego w³adzê nadzorcz¹.
(3) Samorz¹dy mog¹ byæ ³¹czone w zwi¹zki dla wykonywania zadañ szczególnych.
(4) Ustawa mo¿e nadaæ zwi¹zkom osobowoœæ publiczno –
prawn¹.
(5) Nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du sprawuje Rz¹d przez
swoje organa lub przez organa samorz¹du wy¿szego stopnia.

Art. 126
(1) Dla poszczególnych dziedzin ¿ycia gospodarczego powo³uje siê samorz¹d gospodarczy, obejmuj¹cy izby rolnicze,
przemys³owo-handlowe, rzemieœlnicze, pracy, wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia publiczno – prawne.
(2) Ustawy mog¹ ³¹czyæ izby w zwi¹zki i nadawaæ im osobowoœæ publiczno – prawn¹.
(3) Do rozwa¿enia zagadnieñ, dotycz¹cych ca³okszta³tu gospodarczego, opiniowania o projektach ustaw gospodarczych,
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tudzie¿ harmonizowania poczynañ w poszczególnych ga³êziach
gospodarstwa narodowego – mo¿e byæ ustaw¹ powo³ana Krajowa Izba Gospodarcza.
(4) Nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du gospodarczego sprawuje Rz¹d przez powo³ane do tego organa.

Art. 127
W organizacji administracji pañstwowej przeprowadzona
bêdzie zasada dekoncentracji. Organy administracji pañstwowej
w poszczególnych jednostkach terytorialnych maj¹ byæ przytem
zespolone w jednym urzêdzie pod jednym zwierzchnikiem. Zarazem uwzglêdniona bêdzie zasada udzia³u obywateli, powo³anych drog¹ wyborów, w wykonaniu zadañ tych urzêdów w granicach, okreœlonych ustawami.

Art. 128
Prawo stanowienia w sprawach nale¿¹cych do zakresu dzia³ania samorz¹du, przys³uguje radom obieralnym. Czynnoœci
wykonawcze samorz¹du wojewódzkiego i powiatowego nale¿¹
do organów, utworzonych na zasadzie zespolenia kolegjów, obieranych przez cia³a reprezentacyjne, z przedstawicielami pañstwowych w³adz administracyjnych i pod ich przewodnictwem.

Art. 129
•ród³a dochodowe Pañstwa i samorz¹du bêd¹ ustawami œciœle rozgraniczone.

Art. 130
Pañstwo bêdzie sprawowa³o nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹du przez wydzia³y samorz¹du wy¿szego stopnia; nadzór ten
mog¹ jednak ustawy przekazaæ czêœciowo s¹downictwu administracyjnemu.
Wypadki, w których uchwa³y organów samorz¹du wymagaæ
bêd¹ wyj¹tkowo zatwierdzenia przez organy samorz¹du wy¿szego stopnia lub przez ministerstwa, bêd¹ okreœlone ustawami.

Art. 131
Odwo³anie siê od orzeczeñ organów zarówno rz¹dowych, jak
i samorz¹dowych dopuszczone bêdzie tylko do jednej wy¿szej instancji, o ile ustawy nie przewiduj¹ w tym wzglêdzie wyj¹tków.

Art. 132
Ustawy przeprowadz¹ zasadê, i¿ od karnych orzeczeñ w³adz
administracyjnych, zapad³ych w drugiej instancji, bêdzie przys³ugiwa³o stronom prawo odwo³ania siê do w³aœciwego s¹du.

Art. 133
Do orzekania o legalnoœci aktów administracyjnych w zakresie administracji tak rz¹dowej jak i samorz¹dowej powo³a
osobna ustawa s¹downictwo administracyjne, oparte w swej organizacji na wspó³dzia³aniu czynnika obywatelskiego i sêdziowskiego z Najwy¿szym S¹dem Administracyjnym na czele.

Art. 137
Sêdziowie s¹ w sprawowaniu swego urzêdu sêdziowskiego
niezawiœli i podlegaj¹ tylko ustawom.
Orzeczenia s¹dowe nie mog¹ byæ zmienione ani przez w³adzê ustawodawcz¹, ani przez w³adzê wykonawcz¹.

Art. 138
(1) Sêdzia mo¿e byæ z³o¿ony z urzêdu, zawieszony w urzêdowaniu, przeniesiony na inne miejsce urzêdowania lub w stan
spoczynku wbrew swojej woli jedynie moc¹ orzeczenia s¹dowego i tylko w wypadkach w ustawie przewidzianych.
(2) Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy przeniesienie sêdziego na inne miejsce lub w stan spoczynku jest wywo³ane
zmian¹ w organizacji s¹dów, postanowion¹ w drodze ustawy.

Art. 139
Sêdziowie nie mog¹ byæ poci¹gani do odpowiedzialnoœci
karnej ani pozbawieni wolnoœci bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustawê s¹du, o ile nie s¹ schwytani na gor¹cym uczynku, lecz i w tym wypadku mo¿e s¹d za¿¹daæ niezw³ocznie uwolnienia aresztowanego.

Art. 140
Odrêbne stanowisko sêdziów, ich prawa i obowi¹zki oraz
uposa¿enie okreœli osobna ustawa.

Art. 141
S¹dy nie maj¹ prawa badania wa¿noœci ustaw, nale¿ycie og³oszonych.

Art. 142
Rozprawy przed s¹dem orzekaj¹cym, zarówno w sprawach
cywilnych, jak karnych, s¹ jawne, o ile ustawy w tym wzglêdzie
nie przewiduj¹ wyj¹tku.

Art. 143
Do orzekania o zbrodniach, zagro¿onych ciê¿szymi karami,
i o przestêpstwach politycznych bêd¹ powo³ane s¹dy przysiêg³ych. Czyny, podlegaj¹ce s¹dom przysiêg³ych, organizacjê tych
s¹dów i tok postêpowania – okreœl¹ szczegó³owe ustawy.

Art. 144
Ustanawia siê S¹d Najwy¿szy do spraw s¹dowych cywilnych
i karnych.

Art. 145
Organizacjê s¹dów wojskowych, ich w³aœciwoœæ, tok postêpowania oraz prawa i obowi¹zki cz³onków tych s¹dów okreœl¹
osobne ustawy.

Art. 146
Do rozstrzygania sporów o w³aœciwoœæ miêdzy w³adzami
administracyjnymi a s¹dami bêdzie powo³any na mocy ustawy
osobny Trybuna³ Kompetencyjny.

Rozdzia³ IV. S¹downictwo
Art. 134
S¹dy wymierzaj¹ sprawiedliwoœæ w imieniu Rzeczy-pospolitej Polskiej.

Art. 135
Organizacja, zakres i sposób dzia³ania wszelkich s¹dów bêd¹
okreœlone w drodze ustawodawczej.

Art. 136
Sêdziów mianuje Prezydent Rzeczypospolitej, o ile ustawa
nie zawiera innego postanowienia, jednak¿e sêdziowie pokoju
z regu³y wybierani s¹ przez ludnoœæ.

Nasz Wybór

Urz¹d sêdziowski mo¿e obj¹æ tylko osoba, odpowiadaj¹ca
warunkom przez prawo wymaganym.

Rozdzia³ VI. Postanowienia ogólne
Art.147
(1) Zmiana Konstytucji mo¿e byæ uchwalona tylko w obecnoœci co najmniej 2/3 ustawowej liczby pos³ów, wzglêdnie cz³onków Senatu, wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów.
(2) Wniosek o zmianê Konstytucji winien byæ podpisany co
najmniej przez 1/4 ustawowej liczby pos³ów a zapowiedziany
co najmniej na 15 dni.
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(3) Drugi z rzêdu na zasadzie tej Konstytucji wybrany Sejm
mo¿e dokonaæ rewizji Ustawy Konstytucyjnej w³asn¹ uchwa³a,
powziêt¹ wiêkszoœci¹ 2/3 g³osuj¹cych, przy obecnoœci co najmniej 2/3 ustawowej liczby pos³ów.
(4) Co lat 25 po uchwaleniu niniejszej Konstytucji, ma byæ Ustawa Konstytucyjna poddana rewizji bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Sejmu i Senatu, po³¹czonych w tym celu w Zgromadzenie Narodów w obecnoœci 2/3 ustawowej liczby ka¿dej z Izb.

Rozdzia³ VII. Postanowienia przejœciowe
Art.148
(1) Niniejsza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma moc
obowi¹zuj¹c¹ z dniem jej og³oszenia.
(2) Wszelkie istniej¹ce obecnie przepisy i urz¹dzenia prawne, niezgodne z postanowieniami Konstytucji, bêd¹ najpóŸniej
do roku od jej uchwalenia przedstawione cia³u ustawodawczemu do uzgodnienia z ni¹ w drodze prawodawczej.

CZAS
NOWYCH
PRZEMIAN
Jacy jesteœmy? — Jakie s¹ nasze szanse?
Godnoœæ cz³owieka. Ka¿dego! To w³aœnie znaczy wyniesienie na Wawelu, przed Krzy¿em Jadwigi, jej relikwii,
wielkiej królowej. Wawelskiej pani. I to znaczy jednoczeœnie wyniesienie do chwa³y o³tarzy wiejskiej dziewczyny
z diecezji tarnowskiej,
Karoliny.
To znaczy pochylenie siê Papie¿a nad
ka¿dym spotkanym
dzieckiem i nad ka¿dym chorym. Jak¿e
chêtnie poszed³ do
³ódzkich w³ókniarek.
Z jak¹ czci¹ odnosi³ siê
do nich: jako do kobiet
i matek.
I to znacz¹ jego s³owa o godnoœci cz³owieka, które pragnê przytoczyæ, przynajmniej
niektóre: „Jeœli chcecie
zachowaæ pokój [kto
nie mówi o pokoju?
Ale s³uchajmy Papie¿a], pamiêtajcie o cz³owieku, pamiêtajcie
o jego prawach, które
s¹ niezbywalne, bo wynikaj¹ z samego cz³owieczeñstwa ka¿dej
ludzkiej osoby. Pamiêtajcie miêdzy innymi
o jego prawie wolnoœci
religijnej, stowarzyszania siê i wypowiadania
swoich pogl¹dów"
(Warszawa,
8 VI
1987).
(A tak, raczej nawiasem, muszê Wam powiedzieæ, ¿e
zmartwi³em siê wczoraj: dorêczono mi pismo adresowane
do Kurii Biskupiej podpisane przez urzêdnika raczej ni¿szej rangi i zawieraj¹ce takie zdanie: „... grupa osób znanych z antypañstwowego nastawienia" i pomyœla³em: Jak
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on to jest w stanie oceniæ i kto to s¹ ci, którzy stanowi¹
„grupê osób znanych z antypañ-stwowego nastawienia":
pijacy, z³odzieje, oszuœci, chuligani, nieroby?... Kto to jest?
A jaki list podpisze
urzêdnik ni¿szej rangi
o mnie? Czyja, z ca³¹
moj¹ przesz³oœci¹, jestem pañstwowy czy
antypañstwowy? Jak to
oceniæ? Bardzo bym
ostrzega³ przed takim
nowym podzia³em.
Nowy podzia³ zapowiada urzêdnik, na
szczêœcie ni¿szy rang¹:
„pañstwowi i antypañstwowi". A my chcemy
jednej Polski!)
Ale niech mówi dalej sam Ojciec Œwiêty:
„Wszelkie naruszanie
i nieposzanowanie
praw cz³owieka stanowi zagro¿enie dla pokoju" (Warszawa, 8 VI
1987).
„Cz³owiek zawsze
jest pierwszy" (tam¿e).
„Niech pamiêtaj¹
wszyscy, niech to bêdzie memento dla
wszystkich pokoleñ, ¿e
cziowiek nie mo¿e staæ
siê dla cz³owieka katem, musi pozostaæ dla
cz³owieka bratem"
(Majdanek, 9 VI 1987).
Cz³owiek. Godnoœæ
cz³owieka, ka¿dego cz³owieka w OjczyŸnie!
Praca. „Praca nie mo¿e byæ traktowana – nigdy i nigdzie — jako towar, bo cz³owiek dla cz³owieka nie mo¿e
byæ towarem, ale musi byæ podmiotem. W pracê wchodzi

Aneks do

Nad Odr¹

on poprzez ca³e swoje cz³owieczeñstwo i ca³¹ sw¹ podmiotowoœæ. Praca otwiera w ¿yciu spo³ecznym ca³y wymiar podmiotowoœci cz³owieka, a tak¿e podmiotowoœci
spo³eczeñstwa z³o¿onego z ludzi pracuj¹cych. Trzeba zatem widzieæ wszystkie prawa cz³owieka w zwi¹zku z jego
prac¹ i wszystkim czyniæ zadoœæ" (Gdañsk, 12 VI 1987).
Miêdzy dobrem a z³em. To tak jak dziœ mówi Pawe³
Aposto³: „rozpoznaæ, dobrze rozpoznaæ, jaka jest wola
Bo¿a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona³e"
(por. Rz 12, 2).
A Ojciec Œwiêty: „W punkcie, który ukazuje Bo¿e przykazanie, cz³owiek wybiera pomiêdzy dobrem a z³em.
W pierwszym wypadku — roœnie jako cz³owiek, staje siê
bardziej tym, kim ma byæ. W drugim wypadku – cz³owiek
siê degraduje. Grzech pomniejsza cz³owieka.
Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie siê woko³o! Popatrzcie
po œrodowiskach bli¿szych i dalszych! Czy tak nie jest?"
(tam¿e).
„Maryjo, Królowo Polski, b¹dŸ z nami, czuwaj nad ka¿dym cz³owiekiem, nad ka¿d¹ kobiet¹ i nad ka¿dym mê¿czyzn¹, nad ka¿dym dzieckiem i to ju¿ poczêtym w ³onie
matki!
Czuwaj! Czuwaj nad ka¿dym sumieniem. I ucz nas czuwaæ! Ucz czuwaæ wszystkie sumienia na tej ziemi ojczystej. Niech nie poddaj¹ siê s³aboœci! Niech nie ulegaj¹
³atwiŸnie! Niech nie staj¹ siê winni straszliwych grzechów.
Niech ¿yj¹ ze œwiadomoœci¹ wszystkich Bo¿ych przykazañ, a zw³aszcza tego, które mówi: «nie zabijaj».
Nie zabijaj dziecka poczêtego w ³onie matki! I nie niszcz
siebie!" Tak wo³a wielki Prorok, tak wo³a wielki Papie¿.
Wo³a: „nie niszcz siebie". Wszyscy znamy ten na³óg, który tak wiele nam zaszkodzi³ w przesz³oœci, a który dzisiaj
zdaje siê znowu potêgowaæ.
„Mówiê wiêc do ka¿dego, do ka¿dej: nie niszcz siebie!
Nie wolno ci niszczyæ siebie, bo nie ¿yjesz tylko dla siebie. Kêdy wiêc degradujesz siebie przez na³óg, to równoczeœnie niszczysz drugich. Os³abiasz spo³eczeñstwo, które liczy na twoj¹ trzeŸwoœæ, zw³aszcza przy pracy" (Jasna
Góra, 12 VI 1987).
Ile to u nas dyskusji i ile... pijañstwa! A mówi³ ktoœ
bardzo powa¿ny, kto wróci³ niedawno z podró¿y po kraju
wschodniego s¹siada, ¿e czyta! naczelny artyku³: „Piæ
wódkê to znaczy byæ pobitym bez wojny" i szuka³ alkoholu po ró¿nych miejscach, i nie móg³ znaleŸæ, by³o zaœ wiele butelek nape³nionych ró¿nymi sokami. Kiedy tak u nas?
I sk¹d siê bierze pe³no tych butelek, które truj¹ Naród. Sk¹d
siê to bierze?
„Nie niszcz siebie!"
„Solidarnoœæ". S³owo, które albo budzi frenetyczne
oklaski, albo budzi gniew. Dzisiaj, wœród modlitwy, ani
jedno, ani drugie. Dziêki Bogu! Nie jest to s³owo przemijaj¹ce. Ma swoje miejsce w s³ownictwie polskim i w s³ownictwie œwiata. Nie spychajmy go do podœwiadomoœci, jakiegoœ psychologicznego podziemia, bo to siê na nic nie
zda. (Podobnie te¿ – to raczej nawiasem – umowy spo-

Nasz Wybór

³eczne: to jest bardzo piêkne okreœlenie, a s³ysza³em wczoraj, w nocnej dyskusji telewizyjnej, ¿e to siê raczej prze¿y³o; dlaczego?)
Jak¿e godnie wypowiada to s³owo Papie¿ i w³aœnie prosi, by nie przerywano brawami. Mówi Ojciec Œwiêty:
„Ostatecznie chodzi o to, ¿eby cz³owiek nie zagubi³ ludzkiego wymiaru swego ¿ycia. W³aœnie Chrystus jako Syn
Bo¿y daje mu ten ludzki wymiar swojego ¿ycia. To jest
nies³ychana solidarnoœæ z cz³owiekiem. Zastanawiajcie siê
nad tym Sakramentem, od tego jest ten Kongres – nie tylko, ¿eby Papie¿ przyjecha³, ¿ebyœcie pokrzyczeli, poœpiewali – bardzo dobrze, zw³aszcza, jak s¹ piêkne piosenki –
ale tak¿e ¿ebyœcie siê dobrze nad tym wszystkim zastanowili, co to wszystko znaczy, ta solidarnoœæ Boga z cz³owiekiem – jako pocz¹tek wszelkiej solidarnoœci ludzkiej.
Solidarnoœæ Boga z cz³owiekiem siêgaj¹ca do tego, ¿e daje
siebie. To jest szczyt tego, co mo¿na daæ cziowiekowi".
— To w Krakowie przed Kuri¹ Metropolitalna do m³odych
(10 VI 1987).
A w Gdyni i w Gdañsku:
„Donios³y jest fakt, ¿e to w³aœnie s³owo «solidarnoœæ»
zosta³o wypowiedziane tutaj nad polskim morzem, [A wiêc
oczywiœcie tak¿e u nas: nad polskim morzem]. ¯e zosta³o
wypowiedziane w nowy sposób, który równoczeœnie potwierdza jego odwieczn¹ treœæ. W imiê przysz³oœci cz³owieka i ludzkoœci trzeba by³o wypowiedzieæ to s³owo «solidarnoœæ». Dziœ p³ynie ono szeroka fala poprzez œwiat,
który rozumie, ¿e nie mo¿emy ¿yæ wedle zasady «wszyscy przeciw wszystkim», ale tylko wedle zasady «wszyscy z wszystkimi», «wszyscy dla wszystkich»" (Gdynia,
11 VI 1987).
„«Jeden drugiego brzemiona noœcie» – to zwiêz³e zdanie Aposto³a jest inspiracj¹ dla miêdzyludzkiej i spo³ecznej solidarnoœci. Solidarnoœæ – to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemiê, to brzemiê niesione razem, we wspólnocie. A wiêc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy «brzemiê» dŸwigane przez cz³owieka samotnie. Bez pomocy drugich... Nie mo¿e byæ program walki ponad programem solidarnoœci. Inaczej – rosn¹
zbyt ciê¿kie brzemiona" (Gdañsk, 12 VI 1987).
Nadzieja. „Ta moc ducha, moc sumieñ i serc, moc ³aski
i charakteru, jest nieodzowna szczególnie w tym w³aœnie
pokoleniu. Jest ona potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojêtnoœci, zw¹tpienia czy wewnêtrznej, jak to siê
mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od œwiata,
od spo³eczeñstwa, od ¿ycia, tak¿e ucieczki w znaczeniu
dos³ownym – opuszczenie Ojczyzny; pokusie beznadziejnoœci, która prowadzi do samozniszczenia osobowoœci
w³asnej, w³asnego cz³owieczeñstwa poprzez alkoholizm,
narkomaniê, nadu¿ycia seksualne, szukanie doznañ i wy¿ywanie siê w sektach czy w innych zwi¹zkach, które s¹
obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu" (Westerplatte, 12 VI 1987).
Biskup Kozal, mêczennik z Dachau, powiedzia³ (pos³uchajcie, co powiedzia³ Biskup, na którego mêkê i œwiê-
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toœæ patrzy³em): „Od przegranej orê¿nej bardziej przera¿a
upadek ducha u ludzi. W¹tpi¹cy staje siê mimo woli sojusznikiem wroga" (tam¿e).
Tak powiedzia³ œwiêty polski Biskup i to powtórzy³ Papie¿. I powiedzia³ jeszcze na Jasnej Górze:
„...dla chrzeœcijanina nie ma sytuacji bez wyjœcia, [wie],
¿e warto ¿yæ w ojczystym kraju i podejmowaæ twórcze inicjatywy, budowaæ wspólnotê ludzkich serc i umys³ów.
Pani Jasnogórska, spraw, aby cz³owiek na polskiej ziemi zwyciê¿a³ moc¹ tej nadziei, która rodzi siê z Chrystusa, z Eucharystii. Przecie¿
On «do koñca nas umi³owa³»" (12 VI 1987).
„Drog¹ jest w³aœnie Ten, który «umi³owa³ do koñca».
Drog¹ jest Eucharystia – Sakrament tej Mi³oœci" (Warszawa, 8 VI 1987).
Wolnoœæ. „I trzeba iœæ pod pr¹d! Pod pr¹d spo³ecznego
nawyku i p³ytkiej opinii. Pod pr¹d ludzkich s³aboœci. Pod
pr¹d Ÿle rozumianej wolnoœci. Wolnoœæ nie zosta³a cz³owiekowi dana przez Stwórcê do tego, a¿eby niszczy³ siebie i drugich. Wolnoœæ to nie jest swawola...
...Cz³owiek nie mo¿e byæ prawdziwie wolny, jak tylko
przez mi³oœæ. Mi³oœæ Boga nade wszystko i mi³oœæ ludzi:
braci, bliŸnich, rodaków....Tego w³aœnie uczy nas Chrystus, który do koñca umi³owa³. O tym mówi Eucharystia
— najœwiêtsze dziedzictwo przybranych dzieci Bo¿ych"

MOJA OJCZYZNA (C. K. Norwid)
Kto mi powiada, ¿e moja ojczyzna:
Pola, zielonoœæ, okopy,
Chaty i kwiaty, i sio³a — niech wyzna,
¯e — to jej stopy.
Dziecka — nikt z ramion matki nic odbiera;
Pacholê — do kolan jej siêga;
Syn—piersi dorós³ i ramiê podpiera:
To — praw mych ksiêga.
Ojczyzna moja nie st¹d wstawa czo³em;
Ja cia³em zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu siê wzi¹³em:
Czynsz p³acê œwiatu.
Naród miê ¿aden nie zbawi³ ni stworzy³;
Wiecznoœæ pamiêtam przed wiekiem;

(Jasna Góra, Apel Jasnogórski, 12 VI 1987). To, Najdro¿si, niech u nas trwa, tak jak trwa Kongres Eucharystyczny.
Krzy¿. „Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz siê
przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa Ofiara
Chrystusa ponawia siê wci¹¿ i na nowo urzeczywistnia siê
pod postaci¹ Najœwiêtszego Sakramentu wiary!" (Warszawa, 8 VI 1987).
A do b³ogos³awionej Królowej Jadwigi, przed jej krzy¿em: „Co mówi ten Chrystus z wysokoœci swojego wawelskiego krzy¿a? Przedziwna jest Jego «w³adza» nad sercem
cz³owieka. Sk¹d siê bierze ta w³adza? Jak¹ ma moc. On,
wyniszczony, skazany na swoj¹ krzy¿ow¹ agoniê na tylu
miejscach œwiata? Poprzez tê agoniê, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej s³aboœci, hañby i nêdzy, przemawia moc: jest to moc mi³oœci «a¿ do koñca»". – Tak
w Katedrze Wawelskiej (10 VI 1987). Ale tam jest przecie¿ nasza s³awna królewska stolica. Stamt¹d wiêc – do
ka¿dej Polki i do ka¿dego Polaka – o Krzy¿u. A pod Krzy¿em – Matka. Ukoronowana u nas, bo nasza, a my Jej.
Ukoronowana, bo sta³a dla nas pod Krzy¿em!
Tak niech siê koñczy rozdzia³ o naszych szansach, o naszym jedynym Sensie ¿ycia.
(...)
q

Klucz Dawidowy usta mi otworzy³,
Rzym nazwa³ cz³ekiem.
Ojczyzny mojej stopy okrwawione
W³osami otrzeæ na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronê
S³oñca s³oñc blasku.
Dziadowie moi nie znali te¿ innej;
Ja nóg jej rêk¹ tyka³em;
Sanda³u rzemieñ nieraz na nich gminny
Uca³owa³em.
Niech¿e nie ucz¹ miê, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sio³a, okopy
I krew, i cia³o, i ta jego blizna
To œlad — lub — stopy.
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