M Y SL 4C OJCZYZNA

PROJEKT KON STYTU CJI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
uchwalony przez Komisjs Konstytucyjn^
Senatu R P *
W imie Boga Wszechmog^cego!
My, Nardd Polski, pomni
- naszych ponad tysiqcletnich dziejdw zwiqzanych z dziedzictwem chrzekijariskim,
- chlubnej tradycji Konstytucji 3 maja,
- m$stwa i wytrwaloSci walk pokolen o niepodleglosd,
- pokojowego zrywu „Solidarno£ci”,
torujqcych drogq do wspdlnoty suwerennych panstw,
pragnqc zbudowania Rzeczypospolitej silnej miloSciq j pracq swoich obywateli, pod opiekq prow przez nich ustanowionych, naszq odzyskanq wolnote wyrazamy na kartach niniejszej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzial I
Z A S A D Y N ACZELN E
ARTYKUt 1
Paristwo Polskie jest Rzecz^pospolit^.
ARTYKUt 2
1. Rzeczpospolita Polska, jako wsp6Ine dobro wszystkich jej obywateli,
jest suwerennym paristwem demokratycznym, potwierdzaj^cym i gwarantuj^cym nienaruszalnosc praw czlowieka, wynikaj^cych z jego przyrodzonej
godnoSci i wartosci.
2. Rzeczpospolita chroni niepodleglogc i niezbywalne prawo do caloSci terytorialnej paristwa polskiego oraz prawa czlowieka i demokracj^.
*Projekt ten publikujemy na podstawie egzemplarza udost^pnionego nam przez Pani$ Se
nator Alicj^ GrzeSkowiak - przewodnicz^c^ senackiej Komisji Konstytucyjnej. Opuszczenia pochodz^ od Redakcji.
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ARTYKUL 3

1. Wszelka wtadza pochodzi od Narodu, kt6ry tworzy wsp61nota obywateli polskich.
2. Nar6d sprawuje wtadzs bezpo§rednio przez referendum i obywatelsk$
inicjatywQ ustawodawcz$ oraz pogrednio przez demokratycznie wybranych
przedstawicieli.
ARTYKUL 4
1. Wtadza pafistwowa jest sprawowana przez rozdzielone i wzajemnie
r6wnowaz$ce sis organy ustawodawcze, wykonawcze i s^downicze.
2. Wtadza ustawodawcza wykonywana jest przez Sejm, skladaj^cy sis z
Izby Poselskiej i Senatu; wtadza wykonawcza przez Prezydenta i Rz$d, na
ktdrego czele stoi Premier; wtadza s$downicza - przez niezalezne i niezawiste
iih i

ARTYKUL 5
Rzeczpospolita Polska uznaje i gwarantuje udzial samorz$du terytorialnego i innych form samorz^du tworzonego przez obywateli w sprawowaniu
wtadzy.
ARTYKUL 6
Wszystkie organy paristwa s$ podporz^dkowane Konstytucji i wypelniaj$ swoje uprawnienia w granicach w niej przewidzianych.
ARTYKUL 7
Partie polityczne, ruchy obywatelskie i inne ugrupowania obywateli dziataj$ce w oparciu o zasads pluralizmu politycznego
form^ dobrowolnego i
r6wnego uczestnictwa politycznego w ksztaltowaniu i wyrazaniu woli obywa
teli oraz wplywania na polityks pafistwa.
ARTYKUL 8
1. Panstwo i Ko€ci6t katolicki oraz inne KoScioty i zwi$zki wyznaniowe
autonomiczne i niezalezne, kazde we wtasnym zakresie rz$dzi sis wtasnymi
prawami. Dziataj? wobec siebie na zasadzie wzajemnego poszanowania i
mog4 prowadzid stosowne wsp6tdziatanie dla dobra cztowieka i tworzonych
przez niego wsp61not.
2. Stosunki misdzy panstwem a KoSciotem katolickim okreSlajs umowy
zawarte ze Stolic4 Apostolsk^.
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3.
Stosunek paristwa do innych Ko$ciot6w oraz do zwi$zk6w wyznaniowych reguluje ustawa uchwalona po porozumieniu sie z wlaSciwymi przedstawicielstwami.
ARTYKUL 9
1. Godtem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orla bialego w koronie na czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej S4 kolory bialy i czerwony.
3. Hymnem panstwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
Dqbrowskiego.
4. Stolic^ Rzeczypospolitej Polskiej jest miasto Warszawa.
Rozdzial II
PRAW A, W O LN O SCII O BO W IA ZK I O BYW ATELSK IE
ARTYKUL 10
Rzeczpospolita Polska uznaje i gwarantuje ochrony przyrodzonych i nienaruszalnych praw czlowieka i jego podstawowych wolnoSci, zar6wno jako
jednostki, jak i uczestnika wspdlnot, oraz wymaga wypelniania obowi$zk6w
politycznej, ekonomicznej i spolecznej solidamoSci.
ARTYKUL 11
Zaden przepis odnosz$cy si? do praw i podstawowych wolnoSci, uznawanych przez Konstytucji, nie moze by6 interpretowany w spos6b sprzeczny z
Powszechn^ Deklaracj? Praw Czlowieka, a takze innymi dotyczgcymi praw
czlowieka normami wi^z^cego Polsk? prawa mi^dzynarodowego.
ARTYKUL 12
Czlowiek korzystaj$cy z przyrodzonych mu praw i wolnoSci powinien
miec na wzgl^dzie dobro wsp61ne oraz prawa i wolnogd innych.
ARTYKUL 13
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wszystkim osobom, kt6re znajduj^ si?
na terytorium Polski i kt6re podlegaj$ jurysdykcji panstwa polskiego, prawa
uznane przez Konstytucji bez wzglQdu na jakiekolwiek r6znice, takie jak
rasa, kolor sk6ry, pled, jezyk, religia, pogl^dy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub spoleczne, sytuacja maj$tkowa, urodzenie lub jakieko
lwiek inne okoliczno£ci. Wyj^tki dotycz^ce zolnierzy okreSla ustawa.
2. Wszyscy s$ rdwni wobec prawa i majs prawo do jednakowej ochrony
prawnej.
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A R T Y K U t 14
I

Rzeczpospolita Polska gwarantuje mniejszoSciom narodowym lub jszykowym prawo do zachowania i rozwoju wlasnej kultury, j^zyka, obyczajtfw i
tradycji. Zapewnia takze prawo do tworzenia wlasnych instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udzialu w podejmownaniu decyzji
dotycz^cych uznania i ochrony ich tozsamoSci kulturowej.
A R T Y K U t 15
Korzystanie z wolnoSci porQezonych przez Konstytucjs nie wymaga zezwolenia, chyba ze Konstytucja wymdg takiego zezwolenia przewiduje.
A R T Y K U t 16
Rzeczpospolita Polska zapewnia kazdej osobie, kt6rej prawa i wolnosci
uznane przez Konstytucja zostaly naruszone, grodek s^dowej ochrony prawnej, takze gdy naruszenie to zostalo dokonane przez osoby dziataj^ce w charakterze urz^dowym.
A R T Y K U t 17
|| Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo kazdej istoty ludzkiej do zycia od poczQcia i gwarantuje jego prawns ochrony.
2. Nikt nie moze byd karany Smierci?.
3. Nikt nie moze byd poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu
albo ponizaj^cemu traktowaniu lub karaniu.
4. Nikt nie moze byd poddany, bez dobrowolnie przez siebie wyrazonej
zgody, eksperymentom lekarskim lub naukowym.
A R T Y K U t 18
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia prawn? ochrony wolnosci osobistej.
2. Nikt nie moze byd pozbawiony wolnoSci osobistej inaczej jak tylko na
zasadach i w trybie okreSlonym ustaw$ na podstawie decyzji wladzy s^downiczej. Moze ono trwad tylko w granicach niezb^dnej potrzeby i tak diugo, jak
istniej? jego ustawowe podstawy.
3. Obowi^zkiem wladzy jest niezwloczne podanie osobom pozbawionym
wolnosci przyczyn tego pozbawienia. Gwarantuje sis im ochrony godnofci
osobistej.
4. Kazdy pozbawiony wolnosci ma prawo do niezwlocznego porozumienia sis z adwokatem i korzystania z jego pomocy w zakresie ustalonym przez
ustaws. O kazdym pozbawieniu wolnoSci nalezy niezwtocznie powiadomid
osobs wskazan? przez pozbawionego wolno£ci.
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A R T Y K U t 19
Zatrzymanie policyjne moze nast$pid na czas nie przekraczaj$cy 24 godzin, jezeli zachodz? przyczyny tymczasowego aresztowania lub nast^pilo powazne naruszenie porz^dku publicznego. Prokurator moze przedluzyd zatrzy
manie na dalszy okres nie przekraczaj^cy 24 godzin.
A R T Y K U t 20
Kazde zatrzymanie z powodu podejrzenia popelnienia przestQpstwa poddane jest niezwlocznej kontroli s^dowej. W innych wypadkach zatrzymania
skorzystanie z niej odbywa siQ na z$danie zatrzymanego lub jego pelnomocnika.
ARTYKUL 21
Kazdy, kto zostal bezprawnie pozbawiony wolnoSci, ma prawo do odszkodowania, kt6rego moze dochodzid na drodze s^dowej.
ARTYKUL 22
1. Kazdy ma prawo do ochrony swojego zycia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia, tajemnicy korespondencji, rozm6w telefonicznych
oraz mieszkania.
2. Przeszukanie osoby lub pomieszczen moze nast$pid na mocy postanowienia prokuratora lub s?du.
3. Ingerencja w to prawo jest dopuszczalna jedynie, je§li jest przewidziana w ustawie oraz jest konieczna w interesie bezpieczenstwa panstwowego i
publicznego, a takze w celu zapobiezenia skutkom katastrof lub kl^sk zywiolowych, dla ochrony zdrowia lub moralnoSci albo praw i wolnoSci innych
osdb.
ARTYKUL 23
Kazdy moze mied wgl$d w akta, kt6re jego dotycz$, jeSli przewazaj$cy interes publiczny lub prywatny nie wymaga utrzymania ich w tajemnicy. Kazdy
ma roszczenie o ich sprostowanie.
ARTYKUL 24
1.
Kazdy ma prawo do wolnoSci sumienia i religii. Prawo to obejmuje
wolnoSc posiadania lub przyjmowania religii wedlug wlasnego wyboru oraz
uzewnQtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swej
religii przez uprawianie modlitwy, kultu, uczestniczenie w obrz^dach, praktykowanie i nauczanie. Wolno£d religii realizuje si$ takze przez posiadanie kos-
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cioldw czy miejsc kultu w zaleznoSci od potrzeb ludzi wierz^cych i w prawie
os6b do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie sis znajduj?.
2. Paristwo uznaje prawo rodzic6w do zapewnienia swoim dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie z ich przekonaniami.
Kazda prawnie uznana religia moze byd przedmiotem nauczania w szkole,
przy czym nie moze byd naruszone prawo do wolnogci religii innych os6b i
prawo niewierz^cych.
3. Wolnosc uzewnQtrzniania religii moze podlegad jedynie ograniczeniom
ustawowo przewidzianym, gdy s^ one konieczne dla ochrony bezpieczeristwa
paristwa, porz^dku publicznego, zdrowia, moralnoSci albo praw i wolnosci in
nych os6b przy poszanowaniu rdwnoSci i sprawiedliwosci.
ARTYKUL 25
1. Kazdy ma prawo do wolnosci posiadania, przyjmowania, przekazywania i uzewnstrzniania w inny spos6b mySli, przekonari lub pogl$ddw wedtug
wtasnego wyboru.
2. Prawo to obejmuje takze wolnosc poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji, w tym dotycz^cych dziatalno£ci wtadz i os6b publicznych panstwa, instytucji paristwowych i samorz^dowych.
3. Paristwo gwarantuje wolnosc sztuki, nauki i badari naukowych i oglaszania ich wynikdw.
4. Korzystanie z tych wolnosci nie moze byd ograniczone przez cenzurs
prewencyjn^ ani przez system zezwoleri. Ustawa moze przewidywad wym6g
uzyskania zezwolenia na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
5. Korzystanie z tych wolno&i moze byd ustawowo ograniczone, gdy jest
to konieczne w celu ochrony bezpieczenstwa paiistwa, porz$dku publicznego
albo zdrowia i moralnoSci oraz praw i wolnosci innych osdb.
ARTYKUL 26
1. Rzeczpospolita Polska uznaje prawo wtasnogci i prawo dziedziczenia
oraz gwarantuje ich prawns ochronQ.
2. Korzystanie z wtasnosci nie moze szkodzid dobru ogdlnemu i prawom
innych osdb. Paristwo ma prawo do ustawowego ograniczenia korzystania z
wtasnosci zgodnie z dobrem ogdlnym.
3. Nikt nie moze byd wywlaszczony, chyba ze wymaga tego interes publiczny w warunkach i trybie przewidzianym ustaw$ i za stusznym i niezwtocznym odszkodowaniem.
ARTYKUL 27
1.
Kazdy ma prawo do swobodnego poruszania sis i wyboru miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Kazdy ma prawo do swobodnego opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba polskiego pochodzenia ma prawo powrotu do Polski i osiedlenia
sis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Powyzsze prawa mog? podlegad ograniczeniom okreSlonym przez usta
ws, jezeli wymaga tego wzgl$d na bezpieczenstwo panstwa, porz^dek publiczny i zdrowie, moralnoSd lub prawa i wolnoSd innych os6b.
5. Obywatel polski nie moze byd pozbawiony prawa wjazdu do Polski.
A R T Y K U t 28
1. Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy
bez nieuzasadnionej zwloki przez niezalezny, bezstronny i niezawisly s?d.
2. Wyl^czenie jawnoSci rozprawy moze nast^pid ze wzglsdu na moralno£6yporz^dek publiczny lub ze wzglsdu na ochrons bezpieczenstwa oraz zy
cia prywatnego stron. Orzeczenie ogloszone jest zawsze publicznie, z wyj^tkiem gdy sprawa dotyczy spor6w malzenskich albo opieki nad dzieckiem.
3. Kazda ze stron ma prawo do zaskarzenia orzeczenia s$du I instancji.
ARTYKUL 29
1. Oskarzonego o popelnienie czynu zagrozonego kar$ uwaza sis za niewinnego, dop6ki wina nie zostanie mu udowodniona w trybie przewidzianym
przez ustaws.
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie postspowania kamego przeciwko
tej samej osobie, o ten sam czyn, jezeli zostato ono prawomocnie zakonczone
w postspowaniu s^dowym. Nie wyklucza to mozliwofci wznowienia postspo
wania na zasadach przewidzianych ustaw$.
ARTYKUL 30
1. OdpowiedzialnoSd kamej podlega tylko ten, kto dopuScil sis czynu zabronionego pod grozb^ kary przez ustaws obow i^ zu j^ w chwili jego popelnienia.
2. Nie mozna orzec kary, kt6r$ czyn nie byl zagrozony w chwili jego popelnienia, chyba ze chodzi o ustaws wzglsdniejsz? dla sprawcy.
3. Przepisy powyzsze nie stanowi? przeszkody w s^dzeniu i karaniu za
czyn, kt6ry w chwili jego popelnienia stanowi! przestspstwo w mysl og61nych
zasad prawa uznanych przez spolecznoSd misdzynarodows.
ARTYKUL 31
1.
Kazdemu, przeciwko komu wszczsto postspowanie kame, przysluguje
prawo do obrony i prawo do skorzystania z pomocy obroiicy z wyboru lub z
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urzQdu. Osoby znajduj^ce sis w trudnej sytuacji materialnej mog$ korzystac
z pomocy obroiicy na koszt skarbu panstwa.
2. Nikt nie moze by6 zmuszony do Swiadczenia przeciwko sobie w jakiejkolwiek sprawie kam ej.
3. Kazdy, przeciwko komu wszczsto postspowanie kame, ma prawo do
niezwlocznego uzyskania informacji o tresci i podstawach stawianych mu zarzut6w oraz do zapewnienia mu mozliwoSci przygotowania obrony.
A R T Y K U t 32
1. Rodzina, jako wsp61nota podstawowa i pierwotna w stosunku do pan
stwa, ma wlasne i niezbywalne prawa.
2. Rodzina i macierzyristwo znajduj? sis pod ochrony panstwa.
3. Rodzice maj$ naturalne prawo i pierwszeristwo do wychowania dzieci
zgodnie ze swoimi przekonaniami.
4. Dzieci maja prawo do ochrony i specjalnej opieki przed i po urodzeniu.
A R T Y K U t 33
1. Obywatelstwo polskie nabywa sis:
a) przez urodzenie z rodzic6w, maj^cych obywatelstwo polskie,
b) przez nadanie obywatelstwa ze strony powolanej wladzy panstwowej.
2. Inne postanowienia co do obywatelstwa polskiego, jego nabycia oraz
utraty okreslaj^ osobne ustawy.
A R T Y K U t 34
1. Obywatele majs prawo zbierania sis, w celach pokojowych i bez broni,
takze w miejscach otwartych dla publiczno€ci bez koniecznoSci uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia.
2. Wolnosc zgromadzen moze podlegal ograniczeniom ustawowym, jezeli
wymaga tego wzgl$d na bezpieczenstwo panstwa, porz$dek publiczny, zdrowie, moralnoSd oraz prawa i wolnoSci innych os6b.
A R T Y K U t 35
1. Rzeczpospolita Polska uznaje i gwarantuje woino&r zrzeszania sis
obywateli. Ustawy okre€laj4 tryb s^dowej rejestracji zrzeszen. Rejestracja
nie wymaga uprzedniej zgody.
2. Obywatele mog? zrzeszac sis w partie polityczne w celu wplywania
metodami demokratycznymi na polityks panstwa.
A R T Y K U t 36
1.
Obywatele maj$ prawo do udziatu w sprawach publicznych bezpogrednio lub przez reprezentant6w.
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2.
Obywatele maja prawo do obejmowania na rdwnych zasadach funkcji
i urzQddw publicznych, zgodnie z wymogami wskazanymi przez ustawy.
ARTYKUL 37
1. Rzeczpospolita Polska gwarantuje wolno$£ tworzenia zwi$zk6w zawodowych. Ustawa moze ograniczyd lub wylgczyd stosowanie tego prawa w stosunku do czlonk6w sil zbrojnych lub formacji zbrojnych albo w stosunku do
pracownikdw pozostalych instytucji poddanych dyscyplinie wojskowej oraz
okreSli odr^bnoSci stosowania tego prawa w stosunku do funkcjonariuszy pu
blicznych.
2. Wolno^d zwi$zk6w zawodowych obejmuje prawo do zakladania zwi^zk6w zawodowych, do przystQpowania do nich na zasadzie wyboru, jak r6wniez prawo zwi$zk6w zawodowych do tworzenia konfederacji oraz do zakla
dania misdzynarodowych organizacji zwi$zk6w zawodowych lub przystQpowania do nich.
3. WolnoSc zrzeszania si? moze podlegad ograniczeniom okreSlonym
przez ustawQ, jezeli wymaga tego wzgl^d na bezpieczeristwo Panstwa, porz$dek publiczny, zdrowie, moralnoSd lub prawa i wolnoSci innych os6b.
ARTYKUL 38
Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobodQ dzialalnofci gospodarczej.
Panstwo ma prawo do ustawowego ograniczenia tej swobody ze wzgl^du na
dobro ogdlne.
ARTYKUL 39
1. Kazdy ma prawo do nauki.
2. Nauka w zakresie szkoly podstawowej jest obowi^zkowa. Szkolnictwo
panstwowe w zakresie szkoly podstawowej jest bezplatne.
3. Gwarantuje sis autonomy wyzszych uczelni.
ARTYKUL 40
1. Kazdy obywatel ma prawo do opieki panstwa nad jego prac$.
'2. Pozostaj^cy bez pracy nie z wlasnej woli ma prawo do zabezpieczenia
spolecznego, kt6re ustali odr^bna ustawa.
3.
Uznaje si? prawo do strajku dla ochrony interes6w pracowniczych.
Prawo do strajku wykonuje si? w ramach ustaw, kt6re je reguluj^.
ARTYKUL 41
Kazdy ma prawo do korzystania z podstawowej opieki lekarskiej ze strony publicznej sluzby zdrowia.
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A R T Y K U t 42

Obywatele maja prawo wnosid indywidualnie lub zbiorowo petycje do
wszelkich wladz panstwowych i samorz^dowych.
A R T Y K U t 43
|. Ekstradycja moze by6 postanowiona jedynie w celu wykonania traktatu lub ustawy, z uwzgl^dnieniem zasady wzajemnoSci. Podstaw^ ekstradycji
nie mog$ by6 przest^pstwa polityczne, przy czym nie uznaje si$ za takie akt6w terroryzmu. Obywatele polscy nie podlegaj? ekstradycji lub wydaleniu.
2. Nie dokonuje sis ekstradycji sprawc6w czynu zagrozonego kar$ Smierci
wedlug prawa kraju z$daj$cego wydania.
3. Obywatele innych panstw i bezparistwowcy mog^ korzystac z prawa
azylu na zasadach okreSlonych ustawy.
A R T Y K U t 44
Obowi^zkiem kazdego obywatela jest wiernoSd Rzeczypospolitej Pol
skiej, Jej obrona, szanowanie Jej Konstytucji oraz instytucji na niej opartych, a takze posluszeristwo Jej prawom.
A R T Y K U t 45
||| Obowi^zkiem kazdego obywatela jest sluzba wojskowa.
2.
Zakres obowi$zku stuzby wojskowej, w tym takze zwolnienia z tego
obowi$zku z uwagi na przekonania okresla ustawa.
A R T Y K U t 46
Obowi^zkiem kazdego obywatela jest sluzba cywilna, ilekrod tego zaz^da
Rzeczpospolita.
A R T Y K U t 47
Obowi^zkiem kazdego obywatela jest przyczynianie siQ do dobra wsp61nego i ponoszenie ci$zar6w i Swiadczeri publicznych prawem przewidzianych.
Rozdzial III
£ r 6 d l a PR A W A
A R T Y K U t 48
1.
£r6dlami prawa Rzeczypospolitej Polskiej s$: Konstytucja Rzeczypos
politej Polskiej, ustawy organiczne, ustawy, rozporz^dzenia i zarz$dzenia
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wladzy wykonawczej, przepisy prawa miejscowego oraz umowy miedzynarodowe i zwyczajowe normy prawa mi$dzynarodowego w zakresie wskazanym
w Konstytucji.
2. 2r6dlem prawa s$ takze dekrety z moc$ ustawy wydane przez Prezydenta w wypadkach okreSlonych w Konstytucji.
3. 2aden przepis nizszego rz^du nie moze byd sprzeczny z przepisem hierarchicznie wyzszym.
4. Akty prawne nie mogs mied mocy wstecznej.
ARTYKUL 49
I Konstytucja jest najwyzszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje siQ bezpoSrednio, chyba ze Konstytucja
stanowi inaczej.
3. a) Wszystkie akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej musz^ byd zgodne z Konstytucja.
b) Przepisy naruszaj^ce przepisy Konstytucji lub wskazane w niej
wartoSci i zasady nie mog^ byd stosowane i powinny byd uchylone w trybie
przewidzianym dla kontroli konstytucyjnoSci akt6w prawnych.
ARTYKUL 50
1. Ustawami organicznymi
ustawy reguluj$ce:
a) zasady i tryb wybor6w do Izby Poselskiej i Senatu oraz samorz^du terytorialnego,
b) obywatelsk^ inicjatyws ustawodawcz^ oraz referendum,
c) zasady tworzenia prawa,
d) ustr6j i zakres dzialania samorz^du terytorialnego,
e) ustrfj i zakres dzialania naczelnych i centralnych organ6w panstwa.
2. Do uchwalenia, zmiany lub uchylenia ustaw organicznych wymagana
jest bezwzgl^dna wi^kszoSd glos6w w obecnogci co najmniej polowy ustawowej liczby czlonk6w w obu Izbach.
3. Ustawy organiczne mog$ byd ogloszone przez Prezydenta dopiero po
stwierdzeniu przez Trybunal Konstytucyjny ich zgodnoSci z Konstytucja.
4. Jezeli ustawa organiczna uznana zostala za niezgodn$ z Konstytucja,
Prezydent odmawia podpisania ustawy.

[||

ARTYKUL 54
1.
Organy samorz$du terytorialnego oraz terenowe organy administracji
panstwowej majs na podstawie i w granicach upowaznien ustawowych prawo
do wydawania przepis6w prawa miejscowego, powszechnie obowi^zuj^cych
na terenie ich dzialania. Prawo to nie moze byd podstaw^ wydawania przepi-

146

Myslqc Ojczyzna

s6w okreSlaj^cych czyny zabronione pod groib? kary wymierzanej w trybie i
na zasadach okreslonych w prawie o wykroczeniach.
2. Odpowiednie ustawy ustal? zakres tworzenia prawa miejscowego.
3. Ustawowe akty prawne i rozporz^dzenia maj$ pierwszenstwo przed
prawem miejscowym.
4. Prawo miejscowe podlega kontroli co do jego zgodnosci z Konstytucja
i innymi powszechnie obowi^zuj^cymi aktami prawnymi na zasadach ogdlnych.
[ .§
Rozdzial IV
W L A D Z A U STA W O D A W CZA
ARTYKUL 59
1. Sejm sklada si$ z dw6ch Izb: Izby Poselskiej i Senatu.
2. Izba Poselska sklada sis z 444 pos!6w.
3. Senat sklada sis ze 100 senator6w wybranych przez wojew6dztwa.
ARTYKUL 60
1. Kadencja obu Izb Sejmu trwa 4 lata.
2. Kadencja Senatu rozpoczyna s is 1 koriczy z kadencj? Izby Poselskiej.
ARTYKUL 61
Wybory do Izby Poselskiej i Senatu s$ wolne, powszechne, rowne, bezpo^rednie i odbywaj? sis w glosowaniu tajnym.
ARTYKUL 62
Czynne prawo wyborcze do obu Izb Sejmu ma kazdy obywatel polski,
kt6ry ukoiiczyl 18 lat.
ARTYKUL 63
1. Bieme prawo wyborcze do Izby Poselskiej ma kazdy obywatel polski
maj^cy czynne prawo wyborcze, o ile ukonczyl 21 lat.
2. Bieme prawo wyborcze do Senatu ma kazdy obywatel polski maj^cy
czynne prawo wyborcze, o ile ukonczyl 30 lat.
ARTYKUL 64
Prawa wyborcze nie przysluguj? osobom, kt6re orzeczeniem s^dowym
zostaly pozbawione praw publicznych lub calkowicie ubezwtasnowolnione.
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A R T Y K U t 65
Kazda z Izb Sejmu stwierdza wazno£d wyboru swoich czlonk6w, a takze
orzeka o utracie przez nich mandatu.
A R T Y K U t 66
1. Nikt nie moze by6 r6wnocze£nie postern i senatorem.
2. Nie mozna piastowad mandatu poselskiego lub senatorskiego b$d$c r6wnoczeSnie:
- wysokim urz^dnikiem w administracji rz^dowej, z wyj^tkiem ministrdw,
- s^dzi? Trybunatu Konstytucyjnego,
- Prezesem Naczelnej Izby Kontroli,
- Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
3. Ustawa moze okreSlid inne przypadki niepot^czalnoSci mandatu.
A R T Y K U t 67
Postom i senatorom nie wolno prowadzid dziatalnoSci gospodarczej na
wlasny rachunek z wykorzystaniem Srodkdw stanowi^cych wlasnoSd Skarbu
Panstwa lub samorz$du terytorialnego, ani nabywac ich na wtasno£d. W czasie petnienia mandatu postowie i senatorowie nie mog$ przyjmowad order6w, odznaczen i tytu!6w honorowych Rzeczypospolitej Polski z wyj^tkiem
wojskowych.
A R T Y K U t 68
Postowie i senatorowie s$ przedstawicielami catego Narodu, a nie tylko
okrQgow wyborczych, w kt6rych zostali wybrani, i nie s$ zwi^zani zadnymi instrukcjami wyborczymi.
II;
A R T Y K U t 76
1. Inicjatywa ustawodawcza przystuguje postom, Senatowi, Prezydentowi
i Rz$dowi.
2. Realizuje sis ona takze w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

ill
A R T Y K U t 79
1.
Kazdy poset moze zgtosid interpelacjs lub zapytanie pod adresem Rzqdu lub poszczeg61nych jego cztonk6w.
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2. Prawo zwracania siq z zapytaniami przysluguje takze Senatowi, a takze
komisjom Senatu.
3. Premier lub poszczeg61ni ministrowie zobowi$zani do udzielania odpowiedzi na interpelacje posl6w w terminie i trybie ustalonym przez lzb§ Poselsk^.
4. Izby i Komisje Izb mog$ domagac si? obecnoSci czlonk6w Rz$du na
swoich posiedzeniach.
5. Premier, ministrowie i delegowani przez nich urz^dnicy maj4 prawo
brania udzialu i przemawiania na posiedzeniach Izby Poselskiej i Senatu oraz
pol$czonych Izb Sejmu.
ARTYKUL 80
1. Izba Poselska z inicjatywy 1/10 posl6w moze uchwalid wotum nieufnogci dla Rz^du co do realizacji jego programu lub zagadnienia wagi panstwowej.
2. Wniosek o wotum nieufnoSci moze byd rozpatrywany dopiero po upfywie 3 dni od jego zlozenia.
3. Uchwalenie wotum nieufnosci wymaga wi$kszo£ci bezwzgl^dnej glos6w w obecnoSci co najmniej polowy ustawowej liczby posl6w.
4. Uchwalenie wotum nieufnosci powoduje dymisje Rz^du.
[...]
ARTYKUL 82
1. Nar6d wykonuje obywatelsk^ inicjatywy ustawodawcz^ w drodze
wniosku zgloszonego w formie projektu zredagowanego w artykulach i podpisanego przez co najmniej 100 tysiycy obywateli korzystaj^cych z pelni praw
wyborczych.
2. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza nie moze byd podj eta w sprawie
zmiany Konstytucji, budzetu i amnestii.
3. Ustawa organiczna okreSli formy realizacji i warunki obywatelskiej
inicj atywy ustawodawczej .
ARTYKUL 83
1. Oglasza si$ referendum dla rozstrzygniQcia dotycz$cego calkowitego
lub cze&iowego uchylenia ustawy, jezeli zaz^da tego 500 tysiecy wyborc6w
lub przynajmniej polowa sejmik6w wojew6dzkich.
2. Nie jest dopuszczalne referendum w sprawie ustaw podatkowych i bu
dzetu, amnestii oraz upowaznienia do ratyfikowania um6w miedzynarodowych. Referendum nie moze dotyczyd praw czlowieka chronionych konstytucyjnie.
3. Decyzje polityczne o szczeg61nym znaczeniu mog^ byd poddane pod
referendum konsultacyjne.
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4. Prawo do udzialu w referendum majs obywatele korzystaj^cy z pelni
praw wyborczych.
5. Wniosek poddany pod referendum jest przyj^ty, jezeli wi^kszoSd
uprawnionych wzi^la udzial w glosowaniu i jezeli uzyskal on wi^kszoSd waznie oddanych glosdw.
6. Ustawa organiczna okreSla zasady i tryb prowadzenia referendum.
Rozdzial V
W L A D Z A W YK O N A W C ZA
ARTYKUL 84
Prezydent jest najwyzszym przedstawicielem panstwa i stoi na czele wladzy wykonawczej .
ARTYKUL 85
1. Prezydent wybierany jest w wyborach wolnych, powszechnych, r6wnych, bezpo£rednich i w glosowaniu tajnym.
2. Prawo wybierania Prezydenta ma kazdy obywatel polski posiadaj^cy
czynne prawo wyborcze do Sejmu.
3. Wybory Prezydenta zarz^dza Marszalek Izby Poselskiej nie wczeSniej
niz na 120 dni i nie p62niej niz 90 dni przed uplywem kadencji urz^duj^cego
Prezydenta, a w razie oprdznienia urz^du Prezydenta nie p62niej niz 14 dnia
po oprfznieniu urz^du, wyznaczaj$c datQ wybor6w przypadaj^c? w ci^gu 60
dni od dnia zarz^dzenia wybor6w.
4. Prezydent wybierany jest bezwzglQdn$ wi^kszoSci^ waznie oddanych
glos6w. Jezeli w pierwszym glosowaniu zaden z kandydatdw nie uzyska wymaganej wi^kszosci, w ci$gu 14 dni przeprowadza siQ ponownie wybory. Wy
boru dokonuje siQ sposrdd dw6ch kandydat6w, kt6rzy w pierwszym glosowa
niu uzyskali kolejno najwi^ksz^ liczbQ glos6w. W glosowaniu w drugiej turze
Prezydent wybierany jest zwykl^ wi^kszoSci^ glos6w.
ARTYKUL 86
1. Prezydent wybierany jest spo$r6d kandydat6w zgloszonych przez co
najmniej 100 tysi^cy obywateli polskich posiadaj^cych czynne prawo wybor
cze do Sejmu.
2. Prezydentem moze byd wybrany kazdy obywatel polski, kt6ry ukonczyl
35 lat i korzysta z pelni praw wyborczych do obu Izb Sejmu.
3. Kandydaci na Prezydenta poddani s$ publicznemu przesluchaniu na
posiedzeniu pol^czonych Izb Sejmu.
4. Nowo wybrany Prezydent obejmuje urz^d po zlozeniu wobec pol^czonych Izb Sejmu przysi^gi nast^puj^cej treSci:
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„Przysisgam Tobie, Narodzie Polski, na urzsdzie Prezydenta Rzeczypospolitej, kt6ry obejmujs: praw Rzeczypospolitej, a przede wszystkim Ustawy
Konstytucyjnej swiscie przestrzegad i bronid; dobru powszechnemu Narodu
ze wszystkich sil wiernie sluzyd; wszelkie zlo i niebezpieczenstwo od Paristwa
czujnie odwracac; godnosci imienia polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwoSd wzglsdem wszystkich bez r6znicy obywateli za pierwszy sobie mied
cnots; obowi^zkom urzsdu i sluzby poSwiscid sis niepodzielnie. Tak mi dopom6z B6g. Amen” .
Przysisga moze byd zlozona r6wniez bez formuly religijnej.
5.
Prezydent wybrany przed uplywem kadencji dotychczasowego Prezy
denta obejmuje urz^d nastspnego dnia po uplywie jego kadencji.
ARTYKUL 87
1. Prezydent wybierany jest na 5 lat i moze byd wybrany ponownie na
bezposrednio nastspuj$c$ kadencjs tylko raz.
2. Kadencja Prezydenta liczy sis od dnia zaprzysiszenia.
ARTYKUL 88
1. Prezydent nie moze byd ani czlonkiem Rz^du, ani Izby Poselskiej i Senatu.
2. Prezydent nie moze wykonywad zadnego innego piatnego zajscia.

II

ARTYKUL 91
1. Prezydent za swoje czynnoSci urzsdowe nie ponosi odpowiedzialnoSci
parlamentarnej ani s^dowej.
2. Prezydent za umySlne pogwalcenie Konstytucji oraz przestspstwo zdrady Ojczyzny lub inn$ ciszk^ zbrodnis moze byd postawiony w stan oskarzenia
uchwal$ pol^czonych Izb Sejmu podjst^ wiskszoSci^ co najmniej 23 glos6w
ustawowej l^cznej liczby czlonk6w obu Izb na wniosek 1/4 czlonkdw Sejmu.
3. Spraws rozpatruje i wyrok wydaje Trybunal Konstytucyjny.
4. Prezydent z chwil^ postawienia w stan oskarzenia przed Trybunalem
Konstytucyjnym jest zawieszony w urzsdowaniu.
5. Za pozostale przestspstwa Prezydent odpowiada po zakonczeniu
kadencji.

[||

ARTYKUL 94
Prezydent mianuje i odwoluje Premiera Rz?du, a na jego wniosek mianuje i odwoluje ministr6w.

ill!

htyilQc Ojczyzna

151

ARTYKUL 101

II

Rz$d sklada sprawozdania ze swojej dzialalnogci przed Izb$ Poselsk^.

ARTYKUL 103
Czlonkowie Rz^du ponosz^ odpowiedzialnoSd konstytucyjn^ przed Trybunatem Konstytucyjnym za umyslne naruszenie Konstytucji lub innego aktu
ustawodawczego dokonane w zwi^zku z urz^dowaniem.
ARTYKUL 104
Czlonkowie Rz$du nie mog$ sprawowad zadnego innego platnego urzQdu, prowadzic zadnego przedsi^biorstwa ani uczestniczyd w zarz^dzie i wladzach kontroluj^cych instytucji obliczonych na zysk.
ARTYKUL 105
I Przedstawicielem Rz^du w terenie jest wojewoda.
2. Zadania administracji rz^dowej w terenie wykonuj^:
- wojewodowie i podporz^dkowane im organy administracji og61nej,
- terenowe organy administracji podporz$dkowane bezpogrednio ministrom,
- organy samorz^du terytorialnego w ramach zadari zleconych.
Rozdzial VI
W L A D Z A S^D O W N ICZA
ARTYKUL 106
1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoSci w Rzeczypospolitej Polskiej
nalezy do s$d6w.
2. S$dy wymierzaj^ sprawiedliwosc w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ustr6j, wla^ciwo£6 i post^powanie s$d6w okreslaj^ ustawy.
ARTYKUL 107
S$dy w wypelnianiu swoich funkcji s$ niezalezne od organ6w wladzy
ustawodawczej i wykonawczej.
ARTYKUL 108
Gwarantuje si$ dwuinstancyjno£6 s^downictwa z wyl^czeniem spraw naIcz^cych do wlasciwoSci s^downictwa administracyjnego.
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ARTYKUL 109

Orzeczenia s?dowe nie mog$ bye zmienione ani uchylone przez zadne
inne organy, z zastrzezeniem prawa laski.
ARTYKUL 110
S?dy nie maj$ prawa badania waznoki aktdw prawnych wskazanych w
Konstytucji.

u

ARTYKUL 117
S^dziowie s? powolywani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady
S^downictwa. Ski ad, uprawnienia i spos6b dzialania Krajowej Rady S$downictwa okregla ustawa.

||

ARTYKUL 119
1. S^dziowie s? nieusuwalni.
2. Zlozenie SQdziego z urzQdu, zawieszenie w urzQdowaniu, przeniesienie
na inne miejsce lub w stan spoczynku wbrew jego woli moze nast?pi£ jedynie
moc? orzeczenia s?du i tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie.
ARTYKUL 120
S^dzia nie moze bye poci^gniQty do odpowiedzialnosci kamej bez zezwolenia wfasciwego s?du ani zatrzymany bez nakazu s^du, chyba ze zostal
schwytany na gor^cym uczynku.

sam

Rozdzial VII
o r z a d T E R Y T O R IA LN Y
ARTYKUL 121

1. Terytorialne zwi^zki samorz^dowe, stanowi^ce wsp61noty mieszkanc6w danego terytorium, s? podstawow? form? organizacji lokalnego zycia
publicznego.
2. Rodzaje terytorialnych zwi?zk6w samorz^dowych okresla ustawa.
3. Terytorialne zwi?zki samorz^dowe wykonuj? istot n? cz§£6 zadari publicznych. W zakresie uregulowanym ustawami wykonuj? zlecone zadania administracji rz^dowej.
4. Podstawowym terytorialnym zwi^zkiem samorz^dowym jest gmina.
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ARTYKUL 122

1. Terytoriaine zwi$zki samorz^dowe posiadaj^ osobowosc prawn$ oraz
wykonuj3 zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasn^ odpowiedzialnosd.
2. Terytorialnym zwi^zkom samorz^dowym przysiuguje prawo wiasnoSci
iinne prawa maj^tkowe. Prawa te stanowi? mienie komunalne.
3. Dochody wlasne terytorialnych zwi^zk6w samorz^dowych pochodz? ze
£r6dei okreslonych przez ustawy i uzupelniane s$ subwencjami z budzetu pa
nstwa.
ARTYKUL 123
1. Organem stanowi^cym terytorialnego zwi^zku samorz^dowego jest
rada wybierana przez mieszkanc6w terytorium objQtego zwi$zkiem.
2. Mieszkancy mog$ podejmowad rozstrzygniecie w drodze referendum.
3. Wybory s$ wolne, powszechne, bezpogrednie, rdwne i odbywaj? sis w
glosowaniu tajnym .

4. Rada wybiera organy wykonawcze zwi^zku i swobodnie okregla w granicach prawa jego wewnstrzne struktury.
ARTYKUL 124
Terytoriaine zwi$zki samorz^dowe maj$ prawo do zrzeszania w granicach
panstwa oraz do wsp61pracy ze wsp61notami lokalnymi za granic?.
Rozdzial VIII
OBRONNOSC I ST A N Y N A D ZW YC ZA JN E W PANSTW IE
ARTYKUL 125
Sily Zbrojne stoj? na strazy suwerennogci, niepodleglogci i integralnoSci
terytoriainej Rzeczypospolitej Polskiej.
ARTYKUL 126
Prezydent zarz^dza corocznie pob6r obywateli powolanych do czynnej
sluzby wojskowej.
ARTYKUL 127
*

1. Uzycie Sil Zbrojnych poza granicami panstwa wymaga uprzednich zgodnych uchwal Izby Poselskiej i Senatu.
2. Jezeli zwloka stanowilaby niebezpieczenstwo dla panstwa, decyzjs o
uzyciu Sil Zbrojnych bez zgody obu Izb Sejmu moze podj§6 Prezydent po zasisgnisciu opinii Rz^du.
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3.
Wewn^trz kraju Sily Zbrojne mog? by6 uzyte na mocy decyzji Prezydenta wydanej na wniosek Rz$du, w przypadku podjQcia dzialan zbrojnych,
kt6rych celem byloby obalenie ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej
Polskiej, a takze w przypadku powaznych zamieszek wewn^trznych z uzyciem broni, zagrazaj§cych bezpieczenstwu publicznemu oraz w przypadku
ogloszenia stanu wojennego lub wyj^tkowego, o ile nie wystarcza uzycie sit
policyj nych.
A R T Y K U t 128
II
Pol^czone Izby Sejmu na wniosek Prezydenta powoluj$ i odwoluj?
Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych, kt6ry jest przewidziany w razie wojny na stanowisko Naczelnego Wodza.
2. Uprawnienia i obowi^zki Generalnego Inspektora Sil Zbrojnych okresla ustawa.
A R T Y K U t 129
I Pol^czone Izby Sejmu mog4 podj$6 uchwatQ stwierdzaj^c? wybuch
wojny, jezeli obszar Rzeczypospolitej Polskiej zostal zbrojnie zaatakowany
albo gdy z um6w mi^dzynarodowych wynika koniecznosc dzialan wojennych.
2.
Jezeli sytuacja wymaga natychmiastowego dzialania, a pol^czone Izby
Sejmu nie s$ w stanie podj$c uchwaly, stwierdzenie wybuchu wojny nalezy
do Prezydenta.
A R T Y K U t 130
1. Prezydent na wniosek Rz$du lub z wlasnej inicjatywy wprowadza stan
wojenny na cz^ci lub na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli
wymaga tego wzgl$d na zewn^trzne zagrozenie bezpieczenstwa panstwa.
2. Z tych samych przyczyn Prezydent moze oglosil cz^Sciow? lub powszechn? mobilizacjs.

A R T Y K U t 131
1. Prezydent na wniosek Rz$du lub z wlasnej inicjatywy moze wprowadzic na czas oznaczony, nie dluzszy niz trzy miesi$ce, stan wyj^tkowy na c z q £ci lub calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w razie zagrozenia bytu
Narodu lub wyst^pienia kl^ski zywiolowej.
2. Decyzja Prezydenta podlega zatwierdzeniu przez Izbq Poselsk? i Senat
w ci^gu miesi^ca od daty wprowadzenia stanu wyj$tkowego.
3. Przedluzenie stanu wyj^tkowego moze nast$pi<5 tylko raz na okres nie
lluzszy niz trzy miesi$ce, za zgod? Izby Poselskiej i Senatu.
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ARTYKUL 132
1. W razie wprowadzenia stanu wyjgtkowego lub wojennego, nastspuj$ce
prawa i wolnosci ujste w Konstytucji mog$ zostad zawieszone: nietykalnogd
osobista, nienaruszalno& mieszkania, tajemnica korespondencji, wolnoSc
zrzeszania sis, wolno£d uzewn^trzniania mysli, pogl^ddw lub przekonan i wolnos6 informacji, wolnosc zgromadzen, prawo do udzialu w sprawach publicznych.
2. Szczeg6lowe warunki i skutki prawne wprowadzenia tych stan6w okresla ustawa.

ARTYKUL 133
W okresie trwania stanu wojennego lub wyj^tkowego Izba Poselska i Senat nie mog3 by6 rozwi^zane, a w przypadku uplywu kadencji Izb Sejmu ulega ona przedluzeniu na okres trzech miesiscy po zakonczeniu tych stan6w.
ARTYKUL 134
W przypadku uplywu kadencji Prezydenta w okresie trwania stanu wo
jennego lub wyj^tkowego, kadencja ulega przedluzeniu na okres trzech miesi$cy po zakonczeniu tych stan6w.
ARTYKUL 135
W okresie trwania stanu wojennego lub wyj^tkowego nie mog$ bye zmienione Konstytucja ani ordynacje wyborcze.
ARTYKUL 136
W razie niemoznoSci wykonywania funkeji ustawodawczych przez Sejm w
czasie stanu wojennego, Prezydent upowazniony jest do wydawania dekret6w z moc4 ustawy w zakresie niezbsdnym dla funkejonowania panstwa.
Rozdzial IX
INSTYTUCJE KONTROLNE
ARTYKUL 137
|| Najwyzsza Izba Kontroli jest najwyzszym organem kontroli dzialalnosci finansowej i gospodarczej panstwa, sektora publicznego, a takze podmiotow korzystaj ^cych z funduszy publicznych lub majgtku skarbu panstwa.
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ARTYKUL 141
Rzecznika Praw Obywatelskich powoluje Senat na okres 4 lat.
ARTYKUL 142

Rzecznik Praw Obywatelskich czuwa nad przestrzeganiem praw i wolnoSci obywateli okreslonych w Konstytucji lub w ustawach.
ARTYKUL 143
Prawo zlozenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich przysluguje
kazdemu, czyje prawa i wolno$ci zostaly naruszone przez dzialania organ6w
panstwowych.

n
ARTYKUL 146
1. Trybuna! Konstytucyjny sklada siQ z 18 s$dzi6w.
2. Po jednej trzeciej skladu s$dzi6w mianuje Prezydent, Izba Poselska i
Senat.
[...]
ARTYKUL 151
1. Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego nie podlegaj$ zaskarzeniu. S$
one wi^z^ce dla wszystkich wladz panstwowych, organ6w samorz^dowych i
s^dowych.
2. W wypadku r6wno$ci gtos6w Prezes ma glos rozstrzygaj^cy.
ARTYKUL 152
Trybunal Konstytucyjny dziala na wniosek uprawnionego podmiotu
wskazanego w ustawie organicznej lub z wlasnej inicjatywy.
ARTYKUL 153
1. Trybunal Konstytucyjny orzeka o zgodnoSci z Konstytucji ustaw,
um6w mi^dzynarodowych i innych aktdw prawnych stanowi$cych 2r6dla pra
wa wedlug Konstytucji.
2. Ustawy organiczne, regulaminy Izby Poselskiej, Senatu oraz pol^czonych Izb Sejmowych przed ich ogloszeniem powinny byd przedstawione Trybunalowi Konstytucyjnemu, kt6ry wypowiada sis co do ich zgodno&i z
Konstytucji.
[...]

MySlqc Ojczyzna

157

ARTYKUL 154
Akt prawny uznany za sprzeczny z Konstytucja nie moze byd ani ogtoszony, ani wejSd w zycie.
ARTYKUL 155
Trybunal Konstytucyjny orzeka, w wypadkach wskazanych w Konstytucji, o odpowiedzialnoSci konstytucyjnej os6b zajmuj^cych najwyzsze stanowiska panstwowe.

II
ARTYKUL 158
Trybunal Konstytucyjny orzeka o sprzecznosci z Konstytucja cel6w lub
dzialalno£ci partii politycznych.

§|
Rozdzial X
ZM IA N A KONSTYTUCJI
ARTYKUL 160
Zmiana Konstytucji moze byd uchwalona tylko przez poi$czone Izby
Sejmu, wi^kszosci^ dwu trzecich glos6w w obecnoSci co najmniej polowy
ustawowej liczby czlonkdw obu Izb.
ARTYKUL 161
Wniosek o zmianQ Konstytucji moze byd postawiony przez Prezydenta,
Senat oraz jedn$ czwartQ ustawowej liczby posl6w i nie moze byd poddany
pod glosowanie przed uplywem 30 dni od daty zlozenia.

SPIS TRE$CI
Wstsp
I. Zasady naczelne
II. Prawa, wolnoSci i obowi^zki obywatelskie
III. £rodla prawa
IV. Wladza ustawodawcza
V. Wladza wykonawcza
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Wladza s^downicza
Samorz^d terytorialny
Obronnosc i stany nadzwyczajne w panstwie
Instytucje kontrolne
Zmiana Konstytucji
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