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z dnia O kwietnia N99T rK
uchwalona przez wgromadzenie karodowe w dniu O kwietnia NVVT rKI przójęta
przez karód w referendum konstótucójnóm w dniu OR maja NVVT rKI
podpisana przez mrezódenta ozeczópospolitej molskiej w dniu NS lipca NVVT rK
azK rK z NVVT rK kr TUI pozK 4UP
azK rK z OMMN rK kr OUI pozK PN9
azK rK z OMMS rK kr OMMI pozK N4TN
azK rK z OMM9 rK kr NN4I pozK 94S
t trosce o bót i przószłość naszej ljczóznóI
odzóskawszó w N9U9 roku możliwość suwerennego i demokratócznego stanowienia o gej losieI
móI karód molski – wszóscó obówatele ozeczópospolitejI
zarówno wierzącó w Boga
będącego źródłem prawdóI sprawiedliwościI dobra i pięknaI
jak i nie podzielającó tej wiaróI
a te uniwersalne wartości wówodzącó z innóch źródełI
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – molskiI
wdzięczni naszóm przodkom za ich pracęI za walkę o niepodległość okupioną ogromnómi ofiaramiI za kulturę
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie karodu i ogólnoludzkich wartościachI
nawiązując do najlepszóch tradócji mierwszej i arugiej ozeczópospolitejI
zobowiązaniI bó przekazać przószłóm pokoleniom wszóstkoI co cenne z ponad tósiącletniego dorobkuI
złączeni więzami wspólnotó z naszómi rodakami rozsianómi po świecieI
świadomi potrzebó współpracó ze wszóstkimi krajami dla dobra oodzinó iudzkiejI
pomni gorzkich doświadczeń z czasówI gdó podstawowe wolności i prawa człowieka bółó w naszej ljczóźnie
łamaneI
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obówatelskieI a działaniu instótucji publicznóch zapewnić rzetelność i
sprawnośćI
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnóm sumieniemI
ustanawiamó honstótucję ozeczópospolitej molskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwościI współdziałaniu władzI dialogu społecznóm oraz na zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obówateli i ich wspólnotK
tszóstkichI którzó dla dobra Trzeciej ozeczópospolitej tę honstótucję będą stosowaliI
wzówamóI abó czónili toI dbając o zachowanie przórodzonej godności człowiekaI
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innómiI
a poszanowanie tóch zasad mieli za niewzruszoną podstawę ozeczópospolitej molskiejK
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ArtK NK
ozeczpospolita molska jest dobrem wspólnóm wszóstkich obówateliK
ArtK OK
ozeczpospolita molska jest demokratócznóm państwem prawnómI urzeczówistniającóm zasadó sprawiedliwości
społecznejK
ArtK PK
ozeczpospolita molska jest państwem jednolitómK
ArtK 4K
NK tładza zwierzchnia w ozeczópospolitej molskiej należó do karoduK
OK karód sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednioK
ArtK RK
ozeczpospolita molska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terótoriumI zapewnia wolności i prawa
człowieka i obówatela oraz bezpieczeństwo obówateliI strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
środowiskaI kierując się zasadą zrównoważonego rozwojuK
ArtK SK
NK ozeczpospolita molska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kulturóI będącej źródłem
tożsamości narodu polskiegoI jego trwania i rozwojuK
OK ozeczpospolita molska udziela pomocó molakom zamieszkałóm za granicą w zachowaniu ich związków z
narodowóm dziedzictwem kulturalnómK
ArtK TK
lrganó władzó publicznej działają na podstawie i w granicach prawaK
ArtK UK
NK honstótucja jest najwóższóm prawem ozeczópospolitej molskiejK
OK mrzepisó honstótucji stosuje się bezpośrednioI chóba że honstótucja stanowi inaczejK
ArtK VK
ozeczpospolita molska przestrzega wiążącego ją prawa międzónarodowegoK
ArtK N0K
NK rstrój ozeczópospolitej molskiej opiera się na podziale i równowadze władzó ustawodawczejI władzó
wókonawczej i władzó sądowniczejK
OK tładzę ustawodawczą sprawują pejm i penatI władzę wókonawczą mrezódent ozeczópospolitej molskiej i oada
jinistrówI a władzę sądowniczą sądó i tróbunałóK
ArtK NNK
NK ozeczpospolita molska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politócznóchK martie politóczne zrzeszają na
zasadach dobrowolności i równości obówateli polskich w celu wpłówania metodami demokratócznómi na
kształtowanie politóki państwaK
OK cinansowanie partii politócznóch jest jawneK
ArtK NOK
ozeczpospolita molska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowóchI organizacji społecznoJ
zawodowóch rolnikówI stowarzószeńI ruchów obówatelskichI innóch dobrowolnóch zrzeszeń oraz fundacjiK
ArtK NPK
wakazane jest istnienie partii politócznóch i innóch organizacji odwołującóch się w swoich programach do
totalitarnóch metod i praktók działania nazizmuI faszózmu i komunizmuI a także tóchI któróch program lub
działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościowąI stosowanie przemocó w celu zdobócia
władzó lub wpłówu na politókę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwaK
ArtK N4K
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ozeczpospolita molska zapewnia wolność prasó i innóch środków społecznego przekazuK
ArtK NRK
NK rstrój terótorialnó ozeczópospolitej molskiej zapewnia decentralizację władzó publicznejK
OK wasadniczó podział terótorialnó państwa uwzględniającó więzi społeczneI gospodarcze lub kulturowe i
zapewniającó jednostkom terótorialnóm zdolność wókonówania zadań publicznóch określa ustawaK
ArtK NSK
NK lgół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terótorialnego stanowi z mocó prawa wspólnotę
samorządowąK
OK pamorząd terótorialnó uczestniczó w sprawowaniu władzó publicznejK mrzósługującą mu w ramach ustaw istotną
część zadań publicznóch samorząd wókonuje w imieniu własnóm i na własną odpowiedzialnośćK
ArtK NTK
NK t drodze ustawó można tworzóć samorządó zawodoweI reprezentujące osobó wókonujące zawodó zaufania
publicznego i sprawujące pieczę nad należótóm wókonówaniem tóch zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochronóK
OK t drodze ustawó można tworzóć również inne rodzaje samorząduK pamorządó te nie mogą naruszać wolności
wókonówania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczejK
ArtK NUK
jałżeństwo jako związek kobietó i mężczóznóI rodzinaI macierzóństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
opieką ozeczópospolitej molskiejK
ArtK NVK
ozeczpospolita molska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległośćI zwłaszcza inwalidów wojennóchK
ArtK O0K
ppołeczna gospodarka rónkowa oparta na wolności działalności gospodarczejI własności prówatnej oraz
solidarnościI dialogu i współpracó partnerów społecznóch stanowi podstawę ustroju gospodarczego
ozeczópospolitej molskiejK
ArtK ONK
NK ozeczpospolita molska chroni własność i prawo dziedziczeniaK
OK tówłaszczenie jest dopuszczalne jedónie wówczasI gdó jest dokonówane na cele publiczne i za słusznóm
odszkodowaniemK
ArtK OOK
lgraniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tólko w drodze ustawó i tólko ze względu na
ważnó interes publicznóK
ArtK OPK
modstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinneK wasada ta nie narusza postanowień artK ON i artK OOK
ArtK O4K
mraca znajduje się pod ochroną ozeczópospolitej molskiejK maństwo sprawuje nadzór nad warunkami wókonówania
pracóK
ArtK ORK
NK hościołó i inne związki wóznaniowe są równouprawnioneK
OK tładze publiczne w ozeczópospolitej molskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnóchI
światopoglądowóch i filozoficznóchI zapewniając swobodę ich wórażania w żóciu publicznómK
PK ptosunki międzó państwem a kościołami i innómi związkami wóznaniowómi są kształtowane na zasadach
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresieI jak również
współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnegoK
4K ptosunki międzó ozecząpospolitą molską a hościołem hatolickim określają umowa międzónarodowa zawarta ze
ptolicą Apostolską i ustawóK
RK ptosunki międzó ozecząpospolitą molską a innómi kościołami oraz związkami wóznaniowómi określają ustawó
uchwalone na podstawie umów zawartóch przez oadę jinistrów z ich właściwómi przedstawicielamiK
ArtK OSK
NK piłó wbrojne ozeczópospolitej molskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terótorium
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granicK
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OK piłó wbrojne zachowują neutralność w sprawach politócznóch oraz podlegają cówilnej i demokratócznej
kontroliK
ArtK OTK
t ozeczópospolitej molskiej jęzókiem urzędowóm jest jęzók polskiK mrzepis ten nie narusza praw mniejszości
narodowóch wónikającóch z ratófikowanóch umów międzónarodowóchK
NK
OK
PK
4K
RK

ArtK OUK
dodłem ozeczópospolitej molskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonóm poluK
Barwami ozeczópospolitej molskiej są koloró białó i czerwonóK
eómnem ozeczópospolitej molskiej jest jazurek aąbrowskiegoK
dodłoI barwó i hómn ozeczópospolitej molskiej podlegają ochronie prawnejK
pzczegółó dotóczące godłaI barw i hómnu określa ustawaK
ArtK OVK

ptolicą ozeczópospolitej molskiej jest tarszawaK
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wasadó ogólne
ArtK P0K
mrzórodzona i niezbówalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obówatelaK gest ona
nienaruszalnaI a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznóchK
ArtK PNK
NK tolność człowieka podlega ochronie prawnejK
OK hażdó jest obowiązanó szanować wolności i prawa innóchK kikogo nie wolno zmuszać do czónienia tegoI czego
prawo mu nie nakazujeK
PK lgraniczenia w zakresie korzóstania z konstótucójnóch wolności i praw mogą bóć ustanawiane tólko w ustawie i
tólko wtedóI gdó są konieczne w demokratócznóm państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznegoI
bądź dla ochronó środowiskaI zdrowia i moralności publicznejI albo wolności i praw innóch osóbK lgraniczenia
te nie mogą naruszać istotó wolności i prawK
ArtK POK
NK tszóscó są wobec prawa równiK tszóscó mają prawo do równego traktowania przez władze publiczneK
OK kikt nie może bóć dóskróminowanó w żóciu politócznómI społecznóm lub gospodarczóm z jakiejkolwiek
przóczónóK
ArtK PPK
NK hobieta i mężczózna w ozeczópospolitej molskiej mają równe prawa w żóciu rodzinnómI politócznómI
społecznóm i gospodarczómK
OK hobieta i mężczózna mają w szczególności równe prawo do kształceniaI zatrudnienia i awansówI do
jednakowego wónagradzania za pracę jednakowej wartościI do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania
stanowiskI pełnienia funkcji oraz uzóskiwania godności publicznóch i odznaczeńK
ArtK P4K
NK lbówatelstwo polskie nabówa się przez urodzenie z rodziców będącóch obówatelami polskimiK fnne przópadki
nabócia obówatelstwa polskiego określa ustawaK
OK lbówatel polski nie może utracić obówatelstwa polskiegoI chóba że sam się go zrzeknieK
ArtK PRK
NK ozeczpospolita molska zapewnia obówatelom polskim należącóm do mniejszości narodowóch i etnicznóch
wolność zachowania i rozwoju własnego jęzókaI zachowania obóczajów i tradócji oraz rozwoju własnej kulturóK
OK jniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnóch instótucji edukacójnóchI kulturalnóch i
instótucji służącóch ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzóganiu spraw dotóczącóch ich
tożsamości kulturowejK
ArtK PSK
modczas pobótu za granicą obówatel polski ma prawo do opieki ze stronó ozeczópospolitej molskiejK
ArtK PTK
NK hto znajduje się pod władzą ozeczópospolitej molskiejI korzósta z wolności i praw zapewnionóch w honstótucjiK
OK tójątki od tej zasadóI odnoszące się do cudzoziemcówI określa ustawaK
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tolności i prawa osobiste
ArtK PUK
ozeczpospolita molska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę żóciaK
ArtK PVK
kikt nie może bóć poddanó eksperómentom naukowómI w tóm medócznómI bez dobrowolnie wórażonej zgodóK
ArtK 40K
kikt nie może bóć poddanó torturom ani okrutnemuI nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniuK
wakazuje się stosowania kar cielesnóchK
ArtK 4NK
NK hażdemu zapewnia się nietókalność osobistą i wolność osobistąK mozbawienie lub ograniczenie wolności może
nastąpić tólko na zasadach i w tróbie określonóch w ustawieK
OK hażdó pozbawionó wolności nie na podstawie wóroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu
niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawieniaK l pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie
rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolnościK
PK hażdó zatrzómanó powinien bóć niezwłocznie i w sposób zrozumiałó dla niego poinformowanó o przóczónach
zatrzómaniaK mowinien on bóć w ciągu 4U godzin od chwili zatrzómania przekazanó do dóspozócji sąduK
watrzómanego należó zwolnićI jeżeli w ciągu O4 godzin od przekazania do dóspozócji sądu nie zostanie mu
doręczone postanowienie sądu o tómczasowóm aresztowaniu wraz z przedstawionómi zarzutamiK
4K hażdó pozbawionó wolności powinien bóć traktowanó w sposób humanitarnóK
RK hażdó bezprawnie pozbawionó wolności ma prawo do odszkodowaniaK
ArtK 4OK
NK ldpowiedzialności karnej podlega ten tólkoI kto dopuścił się czónu zabronionego pod groźbą karó przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnieniaK wasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czónI któró w czasie
jego popełnienia stanowił przestępstwo w móśl prawa międzónarodowegoK
OK hażdóI przeciw komu prowadzone jest postępowanie karneI ma prawo do obronó we wszóstkich stadiach
postępowaniaK joże on w szczególności wóbrać obrońcę lub na zasadach określonóch w ustawie korzóstać z
obrońcó z urzęduK
PK hażdego uważa się za niewinnegoI dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnóm wórokiem sąduK
ArtK 4PK
wbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniuK
ArtK 44K
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstwI nie ściganóch z przóczón politócznóchI popełnionóch przez
funkcjonariuszó publicznóch lub na ich zlecenieI ulega zawieszeniu do czasu ustania tóch przóczónK
ArtK 4RK
NK hażdó ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawó bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwóI
niezależnóI bezstronnó i niezawisłó sądK
OK tółączenie jawności rozprawó może nastąpić ze względu na moralnośćI bezpieczeństwo państwa i porządek
publicznó oraz ze względu na ochronę żócia prówatnego stron lub innó ważnó interes prówatnóK tórok
ogłaszanó jest publicznieK
ArtK 4SK
mrzepadek rzeczó może nastąpić tólko w przópadkach określonóch w ustawie i tólko na podstawie prawomocnego
orzeczenia sąduK
ArtK 4TK
hażdó ma prawo do ochronó prawnej żócia prówatnegoI rodzinnegoI czci i dobrego imienia oraz do decódowania o
swoim żóciu osobistómK
ArtK 4UK
NK oodzice mają prawo do wóchowania dzieci zgodnie z własnómi przekonaniamiK tóchowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dzieckaI a także wolność jego sumienia i wóznania oraz jego przekonaniaK
OK lgraniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tólko w przópadkach określonóch w ustawie i
tólko na podstawie prawomocnego orzeczenia sąduK
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ArtK 4VK
wapewnia się wolność i ochronę tajemnicó komunikowania sięK fch ograniczenie może nastąpić jedónie w
przópadkach określonóch w ustawie i w sposób w niej określonóK
ArtK R0K
wapewnia się nienaruszalność mieszkaniaK mrzeszukanie mieszkaniaI pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić
jedónie w przópadkach określonóch w ustawie i w sposób w niej określonóK
ArtK RNK
NK kikt nie może bóć obowiązanó inaczej niż na podstawie ustawó do ujawniania informacji dotóczącóch jego
osobóK
OK tładze publiczne nie mogą pozóskiwaćI gromadzić i udostępniać innóch informacji o obówatelach niż
niezbędne w demokratócznóm państwie prawnómK
PK hażdó ma prawo dostępu do dotóczącóch go urzędowóch dokumentów i zbiorów danóchK lgraniczenie tego
prawa może określić ustawaK
4K hażdó ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwóchI niepełnóch lub zebranóch
w sposób sprzecznó z ustawąK
RK wasadó i trób gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawaK
ArtK ROK
NK hażdemu zapewnia się wolność poruszania się po terótorium ozeczópospolitej molskiej oraz wóboru miejsca
zamieszkania i pobótuK
OK hażdó może swobodnie opuścić terótorium ozeczópospolitej molskiejK
PK tolnościI o któróch mowa w ustK N i OI mogą podlegać ograniczeniom określonóm w ustawieK
4K lbówatela polskiego nie można wódalić z kraju ani zakazać mu powrotu do krajuK
RK lsobaI której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawąI może osiedlić się na terótorium
ozeczópospolitej molskiej na stałeK
ArtK RPK
NK hażdemu zapewnia się wolność sumienia i religiiK
OK tolność religii obejmuje wolność wóznawania lub przójmowania religii według własnego wóboru oraz
uzewnętrzniania indówidualnie lub z innómiI publicznie lub prówatnieI swojej religii przez uprawianie kultuI
modlitwęI uczestniczenie w obrzędachI praktókowanie i nauczanieK tolność religii obejmuje także posiadanie
świątóń i innóch miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzącóch oraz prawo osób do korzóstania z
pomocó religijnej tamI gdzie się znajdująK
PK oodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wóchowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze
swoimi przekonaniamiK mrzepis artK 4U ustK N stosuje się odpowiednioK
4K oeligia kościoła lub innego związku wóznaniowego o uregulowanej sótuacji prawnej może bóć przedmiotem
nauczania w szkoleI przó czóm nie może bóć naruszona wolność sumienia i religii innóch osóbK
RK tolność uzewnętrzniania religii może bóć ograniczona jedónie w drodze ustawó i tólko wtedóI gdó jest to
konieczne do ochronó bezpieczeństwa państwaI porządku publicznegoI zdrowiaI moralności lub wolności i praw
innóch osóbK
SK kikt nie może bóć zmuszanó do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktókach religijnóchK
TK kikt nie może bóć obowiązanó przez organó władzó publicznej do ujawnienia swojego światopogląduI
przekonań religijnóch lub wóznaniaK
ArtK R4K
NK hażdemu zapewnia się wolność wórażania swoich poglądów oraz pozóskiwania i rozpowszechniania informacjiK
OK Cenzura prewencójna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasó są zakazaneK rstawa może
wprowadzić obowiązek uprzedniego uzóskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizójnejK
ArtK RRK
NK bkstradócja obówatela polskiego jest zakazanaI z wójątkiem przópadków określonóch w ustK O i PK
OK bkstradócja obówatela polskiego może bóć dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu
międzónarodowegoI jeżeli możliwość taka wónika z ratófikowanej przez ozeczpospolitą molską umowó
międzónarodowej lub ustawó wókonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzónarodowąI której
ozeczpospolita molska jest członkiemI pod warunkiem że czón objętó wnioskiem o ekstradócjęW
NF został popełnionó poza terótorium ozeczópospolitej molskiejI oraz
OF stanowił przestępstwo według prawa ozeczópospolitej molskiej lub stanowiłbó przestępstwo według prawa
ozeczópospolitej molskiej w razie popełnienia na terótorium ozeczópospolitej molskiejI zarówno w czasie
jego popełnieniaI jak i w chwili złożenia wnioskuK
PK kie wómaga spełnienia warunków określonóch w ustK O pkt N i O ekstradócja mająca nastąpić na wniosek
sądowego organu międzónarodowego powołanego na podstawie ratófikowanej przez ozeczpospolitą molską
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umowó międzónarodowejI w związku z objętą jurósdókcją tego organu zbrodnią ludobójstwaI zbrodnią
przeciwko ludzkościI zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresjiK
4K bkstradócja jest zakazanaI jeżeli dotóczó osobó podejrzanej o popełnienie bez użócia przemocó przestępstwa z
przóczón politócznóch lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obówatelaK
RK t sprawie dopuszczalności ekstradócji orzeka sądK
ArtK RSK
NK Cudzoziemcó mogą korzóstać z prawa azólu w ozeczópospolitej molskiej na zasadach określonóch w ustawieK
OK CudzoziemcowiI któró w ozeczópospolitej molskiej poszukuje ochronó przed prześladowaniemI może bóć
przóznanó status uchodźcó zgodnie z wiążącómi ozeczpospolitą molską umowami międzónarodowómiK
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tolności i prawa politóczne
ArtK RTK
hażdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowóch zgromadzeń i uczestniczenia w nichK lgraniczenie tej
wolności może określać ustawaK
ArtK RUK
NK hażdemu zapewnia się wolność zrzeszania sięK
OK wakazane są zrzeszeniaI któróch cel lub działalność są sprzeczne z honstótucją lub ustawąK l odmowie
rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sądK
PK rstawa określa rodzaje zrzeszeń podlegającóch sądowej rejestracjiI trób tej rejestracji oraz formó nadzoru nad
tómi zrzeszeniamiK
ArtK RVK
NK wapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowóchI organizacjach społecznoJzawodowóch
rolników oraz w organizacjach pracodawcówK
OK wwiązki zawodowe oraz pracodawcó i ich organizacje mają prawo do rokowańI w szczególności w celu
rozwiązówania sporów zbiorowóchI oraz do zawierania układów zbiorowóch pracó i innóch porozumieńK
PK wwiązkom zawodowóm przósługuje prawo do organizowania strajków pracowniczóch i innóch form protestu w
granicach określonóch w ustawieK we względu na dobro publiczne ustawa może ograniczóć prowadzenie strajku
lub zakazać go w odniesieniu do określonóch kategorii pracowników lub w określonóch dziedzinachK
4K wakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowóch i organizacjach pracodawców oraz innóch wolności
związkowóch może podlegać tólko takim ograniczeniom ustawowómI jakie są dopuszczalne przez wiążące
ozeczpospolitą molską umowó międzónarodoweK
ArtK S0K
lbówatele polscó korzóstającó z pełni praw publicznóch mają prawo dostępu do służbó publicznej na jednakowóch
zasadachK
ArtK SNK
NK lbówatel ma prawo do uzóskiwania informacji o działalności organów władzó publicznej oraz osób pełniącóch
funkcje publiczneK mrawo to obejmuje również uzóskiwanie informacji o działalności organów samorządu
gospodarczego i zawodowegoI a także innóch osób oraz jednostek organizacójnóch w zakresieI w jakim
wókonują one zadania władzó publicznej i gospodarują mieniem komunalnóm lub majątkiem pkarbu maństwaK
OK mrawo do uzóskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnóch
organów władzó publicznej pochodzącóch z powszechnóch wóborówI z możliwością rejestracji dźwięku lub
obrazuK
PK lgraniczenie prawaI o któróm mowa w ustK N i OI może nastąpić wółącznie ze względu na określone w ustawach
ochronę wolności i praw innóch osób i podmiotów gospodarczóch oraz ochronę porządku publicznegoI
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwaK
4K Trób udzielania informacjiI o któróch mowa w ustK N i OI określają ustawóI a w odniesieniu do pejmu i penatu
ich regulaminóK
ArtK SOK
NK lbówatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wóbierania mrezódenta ozeczópospolitejI posłówI
senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terótorialnegoI jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończó
NU latK
OK mrawo udziału w referendum oraz prawo wóbierania nie przósługuje osobomI które prawomocnóm orzeczeniem
sądowóm są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznóch albo wóborczóchK
ArtK SPK
hażdó ma prawo składać petócjeI wnioski i skargi w interesie publicznómI własnóm lub innej osobó za jej zgodą do
organów władzó publicznej oraz do organizacji i instótucji społecznóch w związku z wókonówanómi przez nie
zadaniami zleconómi z zakresu administracji publicznejK Trób rozpatrówania petócjiI wniosków i skarg określa
ustawaK
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tolności i prawa ekonomiczneI socjalne i kulturalne
ArtK S4K
NK hażdó ma prawo do własnościI innóch praw majątkowóch oraz prawo dziedziczeniaK
OK tłasnośćI inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszóstkich ochronie prawnejK
PK tłasność może bóć ograniczona tólko w drodze ustawó i tólko w zakresieI w jakim nie narusza ona istotó prawa
własnościK
ArtK SRK
NK hażdemu zapewnia się wolność wóboru i wókonówania zawodu oraz wóboru miejsca pracóK tójątki określa
ustawaK
OK lbowiązek pracó może bóć nałożonó tólko przez ustawęK
PK ptałe zatrudnianie dzieci do lat NS jest zakazaneK cormó i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawaK
4K jinimalną wósokość wónagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wósokości określa ustawaK
RK tładze publiczne prowadzą politókę zmierzającą do pełnegoI produktównego zatrudnienia poprzez realizowanie
programów zwalczania bezrobociaI w tóm organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego
oraz robót publicznóch i prac interwencójnóchK
ArtK SSK
NK hażdó ma prawo do bezpiecznóch i higienicznóch warunków pracóK pposób realizacji tego prawa oraz
obowiązki pracodawcó określa ustawaK
OK mracownik ma prawo do określonóch w ustawie dni wolnóch od pracó i corocznóch płatnóch urlopówX
maksómalne normó czasu pracó określa ustawaK
ArtK STK
NK lbówatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracó ze względu na chorobę lub
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerótalnegoK wakres i formó zabezpieczenia społecznego określa
ustawaK
OK lbówatel pozostającó bez pracó nie z własnej woli i nie mającó innóch środków utrzómania ma prawo do
zabezpieczenia społecznegoI którego zakres i formó określa ustawaK
ArtK SUK
NK hażdó ma prawo do ochronó zdrowiaK
OK lbówatelomI niezależnie od ich sótuacji materialnejI władze publiczne zapewniają równó dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznóchK tarunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawaK
PK tładze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciomI kobietom ciężarnómI
osobom niepełnosprawnóm i osobom w podeszłóm wiekuK
4K tładze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznóch i zapobiegania negatównóm dla zdrowia
skutkom degradacji środowiskaK
RK tładze publiczne popierają rozwój kulturó fizócznejI zwłaszcza wśród dzieci i młodzieżóK
ArtK SVK
lsobom niepełnosprawnóm władze publiczne udzielająI zgodnie z ustawąI pomocó w zabezpieczaniu egzóstencjiI
przósposobieniu do pracó oraz komunikacji społecznejK
ArtK T0K
NK hażdó ma prawo do naukiK kauka do NU roku żócia jest obowiązkowaK pposób wókonówania obowiązku
szkolnego określa ustawaK
OK kauka w szkołach publicznóch jest bezpłatnaK rstawa może dopuścić świadczenie niektóróch usług
edukacójnóch przez publiczne szkołó wóższe za odpłatnościąK
PK oodzice mają wolność wóboru dla swoich dzieci szkół innóch niż publiczneK lbówatele i instótucje mają prawo
zakładania szkół podstawowóchI ponadpodstawowóch i wóższóch oraz zakładów wóchowawczóchK tarunki
zakładania i działalności szkół niepublicznóch oraz udziału władz publicznóch w ich finansowaniuI a także
zasadó nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wóchowawczómiI określa ustawaK
4K tładze publiczne zapewniają obówatelom powszechnó i równó dostęp do wókształceniaK t tóm celu tworzą i
wspierają sóstemó indówidualnej pomocó finansowej i organizacójnej dla uczniów i studentówK tarunki
udzielania pomocó określa ustawaK
RK wapewnia się autonomię szkół wóższóch na zasadach określonóch w ustawieK
ArtK TNK
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NK maństwo w swojej politóce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodzinóK oodzinó znajdujące się w
trudnej sótuacji materialnej i społecznejI zwłaszcza wielodzietne i niepełneI mają prawo do szczególnej pomocó
ze stronó władz publicznóchK
OK jatka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocó władz publicznóchI której zakres określa
ustawaK
ArtK TOK
NK ozeczpospolita molska zapewnia ochronę praw dzieckaK hażdó ma prawo żądać od organów władzó publicznej
ochronó dziecka przed przemocąI okrucieństwemI wózóskiem i demoralizacjąK
OK aziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocó władz publicznóchK
PK t toku ustalania praw dziecka organó władzó publicznej oraz osobó odpowiedzialne za dziecko są obowiązane
do wósłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dzieckaK
4K rstawa określa kompetencje i sposób powołówania ozecznika mraw azieckaK
ArtK TPK
hażdemu zapewnia się wolność twórczości artóstócznejI badań naukowóch oraz ogłaszania ich wónikówI wolność
nauczaniaI a także wolność korzóstania z dóbr kulturóK
ArtK T4K
NK tładze publiczne prowadzą politókę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przószłóm
pokoleniomK
OK lchrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznóchK
PK hażdó ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiskaK
4K tładze publiczne wspierają działania obówateli na rzecz ochronó i poprawó stanu środowiskaK
ArtK TRK
NK tładze publiczne prowadzą politókę sprzójającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowóch obówateliI w
szczególności przeciwdziałają bezdomnościI wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania
obówateli zmierzające do uzóskania własnego mieszkaniaK
OK lchronę praw lokatorów określa ustawaK
ArtK TSK
Władze publiczne chronią konsumentówI użótkowników i najemców przed działaniami zagrażającómi ich zdrowiuI
prówatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwómi praktókami rónkowómiK wakres tej ochronó określa ustawaK
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Środki ochronó wolności i praw
ArtK TTK
NK hażdó ma prawo do wónagrodzenia szkodóI jaka została mu wórządzona przez niezgodne z prawem działanie
organu władzó publicznejK
OK rstawa nie może nikomu zamókać drogi sądowej dochodzenia naruszonóch wolności lub prawK
ArtK TUK
hażda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decózji wódanóch w pierwszej instancjiK tójątki od tej zasadó
oraz trób zaskarżania określa ustawaK
ArtK TVK
NK hażdóI czóje konstótucójne wolności lub prawa zostałó naruszoneI ma prawoI na zasadach określonóch w
ustawieI wnieść skargę do Tróbunału honstótucójnego w sprawie zgodności z honstótucją ustawó lub innego
aktu normatównegoI na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego
wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonóch w honstótucjiK
OK mrzepis ustK N nie dotóczó praw określonóch w artK RSK
ArtK U0K
hażdó ma prawo wóstąpieniaI na zasadach określonóch w ustawieI do ozecznika mraw lbówatelskich z wnioskiem
o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonóch przez organó władzó publicznejK
ArtK UNK
mraw określonóch w artK SR ustK 4 i RI artK SSI artK S9I artK TN i artK T4JTS można dochodzić w granicach określonóch
w ustawieK
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lbowiązki
ArtK UOK
lbowiązkiem obówatela polskiego jest wierność ozeczópospolitej molskiej oraz troska o dobro wspólneK
ArtK UPK
hażdó ma obowiązek przestrzegania prawa ozeczópospolitej molskiejK
ArtK U4K
hażdó jest obowiązanó do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznóchI w tóm podatkówI określonóch w ustawieK
ArtK URK
NK lbowiązkiem obówatela polskiego jest obrona ljczóznóK
OK wakres obowiązku służbó wojskowej określa ustawaK
PK lbówatelI któremu przekonania religijne lub wóznawane zasadó moralne nie pozwalają na odbówanie służbó
wojskowejI może bóć obowiązanó do służbó zastępczej na zasadach określonóch w ustawieK
ArtK USK
hażdó jest obowiązanó do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego
pogorszenieK wasadó tej odpowiedzialności określa ustawaK
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oozdział fff
ŹoÓaŁA moAtA
ArtK UTK
NK Źródłami powszechnie obowiązującego prawa ozeczópospolitej molskiej sąW honstótucjaI ustawóI ratófikowane
umowó międzónarodowe oraz rozporządzeniaK
OK Źródłami powszechnie obowiązującego prawa ozeczópospolitej molskiej są na obszarze działania organówI
które je ustanowiłóI aktó prawa miejscowegoK
ArtK UUK
NK tarunkiem wejścia w żócie ustawI rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenieK
OK wasadó i trób ogłaszania aktów normatównóch określa ustawaK
PK rmowó międzónarodowe ratófikowane za uprzednią zgodą wórażoną w ustawie są ogłaszane w tróbie
wómaganóm dla ustawK wasadó ogłaszania innóch umów międzónarodowóch określa ustawaK
ArtK UVK
NK oatófikacja przez ozeczpospolitą molską umowó międzónarodowej i jej wópowiedzenie wómaga uprzedniej
zgodó wórażonej w ustawieI jeżeli umowa dotóczóW
NF pokojuI sojuszóI układów politócznóch lub układów wojskowóchI
OF wolnościI praw lub obowiązków obówatelskich określonóch w honstótucjiI
PF członkostwa ozeczópospolitej molskiej w organizacji międzónarodowejI
4F znacznego obciążenia państwa pod względem finansowómI
RF spraw uregulowanóch w ustawie lub w któróch honstótucja wómaga ustawóK
OK l zamiarze przedłożenia mrezódentowi ozeczópospolitej do ratófikacji umów międzónarodowóchI któróch
ratófikacja nie wómaga zgodó wórażonej w ustawieI mrezes oadó jinistrów zawiadamia pejmK
PK wasadó oraz trób zawieraniaI ratófikowania i wópowiadania umów międzónarodowóch określa ustawaK
ArtK V0K
NK ozeczpospolita molska może na podstawie umowó międzónarodowej przekazać organizacji międzónarodowej
lub organowi międzónarodowemu kompetencje organów władzó państwowej w niektóróch sprawachK
OK rstawa wórażająca zgodę na ratófikację umowó międzónarodowejI o której mowa w ustK NI jest uchwalana przez
pejm większością OLP głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłów oraz przez penat
większością OLP głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó senatorówK
PK tórażenie zgodó na ratófikację takiej umowó może bóć uchwalone w referendum ogólnokrajowóm zgodnie z
przepisem artK NORK
4K rchwałę w sprawie wóboru tróbu wórażenia zgodó na ratófikację podejmuje pejm bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłówK
ArtK VNK
NK oatófikowana umowa międzónarodowaI po jej ogłoszeniu w azienniku rstaw ozeczópospolitej molskiejI
stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowanaI chóba że jej stosowanie jest
uzależnione od wódania ustawóK
OK rmowa międzónarodowa ratófikowana za uprzednią zgodą wórażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed
ustawąI jeżeli ustawó tej nie da się pogodzić z umowąK
PK geżeli wónika to z ratófikowanej przez ozeczpospolitą molską umowó konstótuującej organizację
międzónarodowąI prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednioI mając pierwszeństwo w przópadku
kolizji z ustawamiK
ArtK VOK
NK oozporządzenia są wódawane przez organó wskazane w honstótucjiI na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wókonaniaK rpoważnienie powinno określać organ właściwó do
wódania rozporządzenia i zakres spraw przekazanóch do uregulowania oraz wótóczne dotóczące treści aktuK
OK lrgan upoważnionó do wódania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencjiI o któróch mowa w
ustK NI innemu organowiK
ArtK VPK
NK rchwałó oadó jinistrów oraz zarządzenia mrezesa oadó jinistrów i ministrów mają charakter wewnętrznó i
obowiązują tólko jednostki organizacójnie podległe organowi wódającemu te aktóK
OK warządzenia są wódawane tólko na podstawie ustawóK kie mogą one stanowić podstawó decózji wobec
obówateliI osób prawnóch oraz innóch podmiotówK
PK rchwałó i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującóm prawemK
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ArtK V4K
lrganó samorządu terótorialnego oraz terenowe organó administracji rządowejI na podstawie i w granicach
upoważnień zawartóch w ustawieI ustanawiają aktó prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tóch
organówK wasadó i trób wódawania aktów prawa miejscowego określa ustawaK
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ArtK VRK
NK tładzę ustawodawczą w ozeczópospolitej molskiej sprawują pejm i penatK
OK pejm sprawuje kontrolę nad działalnością oadó jinistrów w zakresie określonóm przepisami honstótucji i
ustawK
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tóboró i kadencja
ArtK VSK
NK pejm składa się z 4SM posłówK
OK tóboró do pejmu są powszechneI równeI bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbówają się w głosowaniu
tajnómK
ArtK VTK
NK penat składa się ze NMM senatorówK
OK tóboró do penatu są powszechneI bezpośrednie i odbówają się w głosowaniu tajnómK
ArtK VUK
NK pejm i penat są wóbierane na czteroletnie kadencjeK hadencje pejmu i penatu rozpoczónają się z dniem zebrania
się pejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się pejmu następnej
kadencjiK
OK tóboró do pejmu i penatu zarządza mrezódent ozeczópospolitej nie później niż na 9M dni przed upłówem 4 lat
od rozpoczęcia kadencji pejmu i penatuI wóznaczając wóboró na dzień wolnó od pracóI przópadającó w ciągu
PM dni przed upłówem 4 lat od rozpoczęcia kadencji pejmu i penatuK
PK pejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej OLP głosów ustawowej liczbó
posłówK pkrócenie kadencji pejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji penatuK mrzepis ustK R stosuje się
odpowiednioK
4K mrezódent ozeczópospolitejI po zasięgnięciu opinii jarszałka pejmu i jarszałka penatuI może w przópadkach
określonóch w honstótucji zarządzić skrócenie kadencji pejmuK traz ze skróceniem kadencji pejmu skrócona
zostaje również kadencja penatuK
RK mrezódent ozeczópospolitejI zarządzając skrócenie kadencji pejmuI zarządza jednocześnie wóboró do pejmu i
penatu i wóznacza ich datę na dzień przópadającó nie później niż w ciągu 4R dni od dnia zarządzenia skrócenia
kadencji pejmuK mrezódent ozeczópospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wóbranego pejmu nie później
niż na NR dzień po dniu przeprowadzenia wóborówK
SK t razie skrócenia kadencji pejmu stosuje się odpowiednio przepis ustK NK
ArtK VVK
NK tóbranó do pejmu może bóć obówatel polski mającó prawo wóbieraniaI któró najpóźniej w dniu wóborów
kończó ON latK
OK tóbranó do penatu może bóć obówatel polski mającó prawo wóbieraniaI któró najpóźniej w dniu wóborów
kończó PM latK
PK tóbraną do pejmu lub do penatu nie może bóć osoba skazana prawomocnóm wórokiem na karę pozbawienia
wolności za przestępstwo umóślne ścigane z oskarżenia publicznegoK
ArtK N00K
NK handódatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie politóczne oraz wóborcóK
OK kie można kandódować równocześnie do pejmu i penatuK
PK wasadó i trób zgłaszania kandódatów i przeprowadzania wóborów oraz warunki ważności wóborów określa
ustawaK
ArtK N0NK
NK tażność wóborów do pejmu i penatu stwierdza pąd kajwóższóK
OK tóborcó przósługuje prawo zgłoszenia do pądu kajwóższego protestu przeciwko ważności wóborów na
zasadach określonóch w ustawieK
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mosłowie i senatorowie
ArtK N0OK
kie można bóć równocześnie posłem i senatoremK
ArtK N0PK
NK jandatu posła nie można łączóć z funkcją mrezesa karodowego Banku molskiegoI mrezesa kajwóższej fzbó
hontroliI ozecznika mraw lbówatelskichI ozecznika mraw aziecka i ich zastępcówI członka oadó molitóki
mieniężnejI członka hrajowej oadó oadiofonii i TelewizjiI ambasadora oraz z zatrudnieniem w hancelarii
pejmuI hancelarii penatuI hancelarii mrezódenta ozeczópospolitej lub z zatrudnieniem w administracji
rządowejK wakaz ten nie dotóczó członków oadó jinistrów i sekretarzó stanu w administracji rządowejK
OK pędziaI prokuratorI urzędnik służbó cówilnejI żołnierz pozostającó w czónnej służbie wojskowejI funkcjonariusz
policji oraz funkcjonariusz służb ochronó państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiegoK
PK fnne przópadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznómi oraz zakazu jego sprawowania
może określić ustawaK
ArtK N04K
NK mosłowie są przedstawicielami karoduK kie wiążą ich instrukcje wóborcówK
OK mrzed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed pejmem następujące ślubowanieW
„rroczóście ślubuję rzetelnie i sumiennie wókonówać obowiązki wobec karoduI strzec suwerenności i
interesów maństwaI czónić wszóstko dla pomóślności ljczóznó i dobra obówateliI przestrzegać honstótucji i
innóch praw ozeczópospolitej molskiejK”
Ślubowanie może bóć złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”K
PK ldmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatuK
ArtK N0RK
NK moseł nie może bóć pociągniętó do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania
mandatu poselskiego ani w czasie jego trwaniaI ani po jego wógaśnięciuK wa taką działalność poseł odpowiada
wółącznie przed pejmemI a w przópadku naruszenia praw osób trzecich może bóć pociągniętó do
odpowiedzialności sądowej tólko za zgodą pejmuK
OK ld dnia ogłoszenia wóników wóborów do dnia wógaśnięcia mandatu poseł nie może bóć pociągniętó bez zgodó
pejmu do odpowiedzialności karnejK
PK mostępowanie karne wszczęte wobec osobó przed dniem wóboru jej na posła ulega na żądanie pejmu
zawieszeniu do czasu wógaśnięcia mandatuK t takim przópadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg
przedawnienia w postępowaniu karnómK
4K moseł może wórazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnejK t takim przópadku nie stosuje się
przepisów ustK O i PK
RK moseł nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanó bez zgodó pejmuI z wójątkiem ujęcia go na gorącóm uczónku
przestępstwa i jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowaniaK l
zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się jarszałka pejmuI któró może nakazać natóchmiastowe zwolnienie
zatrzómanegoK
SK pzczegółowe zasadó pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz trób postępowania określa ustawaK
ArtK N0SK
tarunki niezbędne do skutecznego wópełniania obowiązków poselskich oraz ochronę praw wónikającóch ze
sprawowania mandatu określa ustawaK
ArtK N0TK
NK t zakresie określonóm ustawą poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzóści z
majątku pkarbu maństwa lub samorządu terótorialnego ani nabówać tego majątkuK
OK wa naruszenie zakazówI o któróch mowa w ustK NI posełI uchwałą pejmu podjętą na wniosek jarszałka pejmuI
może bóć pociągniętó do odpowiedzialności przed Tróbunałem ptanuI któró orzeka w przedmiocie pozbawienia
mandatuK
ArtK N0UK
ao senatorów stosuje się odpowiednio przepisó artK NMPJNMTK
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lrganizacja i działanie
ArtK N0VK
NK pejm i penat obradują na posiedzeniachK
OK mierwsze posiedzenia pejmu i penatu mrezódent ozeczópospolitej zwołuje na dzień przópadającó w ciągu PM dni
od dnia wóborówI z wójątkiem przópadków określonóch w artK 9U ustK P i RK
ArtK NN0K
NK pejm wóbiera ze swojego grona jarszałka pejmu i wicemarszałkówK
OK jarszałek pejmu przewodniczó obradom pejmuI strzeże praw pejmu oraz reprezentuje pejm na zewnątrzK
PK pejm powołuje komisje stałe oraz może powołówać komisje nadzwóczajneK
ArtK NNNK
NK pejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawóK
OK Trób działania komisji śledczej określa ustawaK
ArtK NNOK
lrganizację wewnętrzną i porządek prac pejmu oraz trób powołówania i działalności jego organówI jak też sposób
wókonówania konstótucójnóch i ustawowóch obowiązków organów państwowóch wobec pejmu określa regulamin
pejmu uchwalonó przez pejmK
ArtK NNPK
mosiedzenia pejmu są jawneK geżeli wómaga tego dobro państwaI pejm może bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłów uchwalić tajność obradK
ArtK NN4K
NK t przópadkach określonóch w honstótucji pejm i penatI obradując wspólnie pod przewodnictwem jarszałka
pejmu lub w jego zastępstwie jarszałka penatuI działają jako wgromadzenie karodoweK
OK wgromadzenie karodowe uchwala swój regulaminK
ArtK NNRK
NK mrezes oadó jinistrów i pozostali członkowie oadó jinistrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na
interpelacje i zapótania poselskie w ciągu ON dniK
OK mrezes oadó jinistrów i pozostali członkowie oadó jinistrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w
sprawach bieżącóch na każdóm posiedzeniu pejmuK
ArtK NNSK
NK pejm decóduje w imieniu ozeczópospolitej molskiej o stanie wojnó i o zawarciu pokojuK
OK pejm może podjąć uchwałę o stanie wojnó jedónie w razie zbrojnej napaści na terótorium ozeczópospolitej
molskiej lub gdó z umów międzónarodowóch wónika zobowiązanie do wspólnej obronó przeciwko agresjiK geżeli
pejm nie może się zebrać na posiedzenieI o stanie wojnó postanawia mrezódent ozeczópospolitejK
ArtK NNTK
wasadó użócia pił wbrojnóch poza granicami ozeczópospolitej molskiej określa ratófikowana umowa
międzónarodowa lub ustawaK wasadó pobótu obcóch wojsk na terótorium ozeczópospolitej molskiej i zasadó
przemieszczania się ich przez to terótorium określają ratófikowane umowó międzónarodowe lub ustawóK
ArtK NNUK
NK fnicjatówa ustawodawcza przósługuje posłomI penatowiI mrezódentowi ozeczópospolitej i oadzie jinistrówK
OK fnicjatówa ustawodawcza przósługuje również grupie co najmniej NMM MMM obówateli mającóch prawo
wóbierania do pejmuK Trób postępowania w tej sprawie określa ustawaK
PK tnioskodawcóI przedkładając pejmowi projekt ustawóI przedstawiają skutki finansowe jej wókonaniaK
ArtK NNVK
NK pejm rozpatruje projekt ustawó w trzech czótaniachK
OK mrawo wnoszenia poprawek do projektu ustawó w czasie rozpatrówania go przez pejm przósługuje
wnioskodawcó projektuI posłom i oadzie jinistrówK
PK jarszałek pejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawkiI która uprzednio nie bóła przedłożona
komisjiK
4K tnioskodawca może wócofać projekt ustawó w toku postępowania ustawodawczego w pejmie do czasu
zakończenia drugiego czótania projektuK
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ArtK NO0K
pejm uchwala ustawó zwókłą większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłówI chóba
że honstótucja przewiduje inną większośćK t tóm samóm tróbie pejm podejmuje uchwałóI jeżeli ustawa lub
uchwała pejmu nie stanowi inaczejK
ArtK NONK
NK rstawę uchwaloną przez pejm jarszałek pejmu przekazuje penatowiK
OK penat w ciągu PM dni od dnia przekazania ustawó może ją przójąć bez zmianI uchwalić poprawki albo uchwalić
odrzucenie jej w całościK geżeli penat w ciągu PM dni od dnia przekazania ustawó nie podejmie stosownej
uchwałóI ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przójętóm przez pejmK
PK rchwałę penatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale penatu uważa się za przójętąI
jeżeli pejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó
posłówK
ArtK NOOK
NK mo zakończeniu postępowania określonego w artK NON jarszałek pejmu przedstawia uchwaloną ustawę do
podpisu mrezódentowi ozeczópospolitejK
OK mrezódent ozeczópospolitej podpisuje ustawę w ciągu ON dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w
azienniku rstaw ozeczópospolitej molskiejK
PK mrzed podpisaniem ustawó mrezódent ozeczópospolitej może wóstąpić do Tróbunału honstótucójnego z
wnioskiem w sprawie zgodności ustawó z honstótucjąK mrezódent ozeczópospolitej nie może odmówić
podpisania ustawóI którą Tróbunał honstótucójnó uznał za zgodną z honstótucjąK
4K mrezódent ozeczópospolitej odmawia podpisania ustawóI którą Tróbunał honstótucójnó uznał za niezgodną z
honstótucjąK geżeli jednak niezgodność z honstótucją dotóczó poszczególnóch przepisów ustawóI a Tróbunał
honstótucójnó nie orzeknieI że są one nierozerwalnie związane z całą ustawąI mrezódent ozeczópospolitejI po
zasięgnięciu opinii jarszałka pejmuI podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanóch za niezgodne z
honstótucją albo zwraca ustawę pejmowi w celu usunięcia niezgodnościK
RK geżeli mrezódent ozeczópospolitej nie wóstąpił z wnioskiem do Tróbunału honstótucójnego w tróbie ustK PI
może z umotówowanóm wnioskiem przekazać ustawę pejmowi do ponownego rozpatrzeniaK mo ponownóm
uchwaleniu ustawó przez pejm większością PLR głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó
posłów mrezódent ozeczópospolitej w ciągu T dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w azienniku rstaw
ozeczópospolitej molskiejK t razie ponownego uchwalenia ustawó przez pejm mrezódentowi ozeczópospolitej
nie przósługuje prawo wóstąpienia do Tróbunału honstótucójnego w tróbie ustK PK
SK tóstąpienie mrezódenta ozeczópospolitej do Tróbunału honstótucójnego z wnioskiem w sprawie zgodności
ustawó z honstótucją lub z wnioskiem do pejmu o ponowne rozpatrzenie ustawó wstrzómuje biegI określonego
w ustKOI terminu do podpisania ustawóK
ArtK NOPK
NK oada jinistrów może uznać uchwalonó przez siebie projekt ustawó za pilnóI z wójątkiem projektów ustaw
podatkowóchI ustaw dotóczącóch wóboru mrezódenta ozeczópospolitejI pejmuI penatu oraz organów samorządu
terótorialnegoI ustaw regulującóch ustrój i właściwość władz publicznóchI a także kodeksówK
OK oegulamin pejmu oraz regulamin penatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczóm w sprawie
projektu pilnegoK
PK t postępowaniu w sprawie ustawóI której projekt został uznanó za pilnóI termin jej rozpatrzenia przez penat
wónosi N4 dniI a termin podpisania ustawó przez mrezódenta ozeczópospolitej wónosi T dniK
ArtK NO4K
ao penatu stosuje się odpowiednio przepisó artK NNMI artKNNOI artK NNP i artK NOMK
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oeferendum
ArtK NORK
NK t sprawach o szczególnóm znaczeniu dla państwa może bóć przeprowadzone referendum ogólnokrajoweK
OK oeferendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić pejm bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowó ustawowej liczbó posłów lub mrezódent ozeczópospolitej za zgodą penatu wórażoną
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó senatorówK
PK geżeli w referendum ogólnokrajowóm wzięło udział więcej niż połowa uprawnionóch do głosowaniaI wónik
referendum jest wiążącóK
4K tażność referendum ogólnokrajowego oraz referendumI o któróm mowa w artK OPR ustK SI stwierdza pąd
kajwóższóK
RK wasadó i trób przeprowadzania referendum określa ustawaK
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ArtK NOSK
NK mrezódent ozeczópospolitej molskiej jest najwóższóm przedstawicielem ozeczópospolitej molskiej i gwarantem
ciągłości władzó państwowejK
OK mrezódent ozeczópospolitej czuwa nad przestrzeganiem honstótucjiI stoi na strażó suwerenności i
bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terótoriumK
PK mrezódent ozeczópospolitej wókonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonóch w honstótucji i
ustawachK
ArtK NOTK
NK mrezódent ozeczópospolitej jest wóbieranó przez karód w wóborach powszechnóchI równóchI bezpośrednich i
w głosowaniu tajnómK
OK mrezódent ozeczópospolitej jest wóbieranó na pięcioletnią kadencję i może bóć ponownie wóbranó tólko razK
PK ka mrezódenta ozeczópospolitej może bóć wóbranó obówatel polskiI któró najpóźniej w dniu wóborów kończó
PR lat i korzósta z pełni praw wóborczóch do pejmuK handódata zgłasza co najmniej NMM MMM obówateli
mającóch prawo wóbierania do pejmuK
4K ka mrezódenta ozeczópospolitej wóbranó zostaje kandódatI któró otrzómał więcej niż połowę ważnie oddanóch
głosówK geżeli żaden z kandódatów nie uzóska wómaganej większościI czternastego dnia po pierwszóm
głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanieK
RK t ponownóm głosowaniu wóboru dokonuje się spośród dwóch kandódatówI którzó w pierwszóm głosowaniu
otrzómali kolejno największą liczbę głosówK geżeli którókolwiek z tóch dwóch kandódatów wócofa zgodę na
kandódowanieI utraci prawo wóborcze lub umrzeI w jego miejsce do wóborów w ponownóm głosowaniu
dopuszcza się kandódataI któró otrzómał kolejno największą liczbę głosów w pierwszóm głosowaniuK t takim
przópadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszóch N4 dniK
SK ka mrezódenta ozeczópospolitej wóbranó zostaje kandódatI któró w ponownóm głosowaniu otrzómał więcej
głosówK
TK wasadó i trób zgłaszania kandódatów i przeprowadzania wóborów oraz warunki ważności wóboru mrezódenta
ozeczópospolitej określa ustawaK
ArtK NOUK
NK hadencja mrezódenta ozeczópospolitej rozpoczóna się w dniu objęcia przez niego urzęduK
OK tóboró mrezódenta ozeczópospolitej zarządza jarszałek pejmu na dzień przópadającó nie wcześniej niż na NMM
dni i nie później niż na TR dni przed upłówem kadencji urzędującego mrezódenta ozeczópospolitejI a w razie
opróżnienia urzędu mrezódenta ozeczópospolitej – nie później niż w czternastóm dniu po opróżnieniu urzęduI
wóznaczając datę wóborów na dzień wolnó od pracó przópadającó w ciągu SM dni od dnia zarządzenia wóborówK
ArtK NOVK
NK tażność wóboru mrezódenta ozeczópospolitej stwierdza pąd kajwóższóK
OK tóborcó przósługuje prawo zgłoszenia do pądu kajwóższego protestu przeciwko ważności wóboru mrezódenta
ozeczópospolitej na zasadach określonóch w ustawieK
PK t razie stwierdzenia nieważności wóboru mrezódenta ozeczópospolitej przeprowadza się nowe wóboróI na
zasadach przewidzianóch w artK NOU ustK O dla przópadku opróżnienia urzędu mrezódenta ozeczópospolitejK
ArtK NP0K
mrezódent ozeczópospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec wgromadzenia karodowego następującej przósięgiW
„lbejmując z woli karodu urząd mrezódenta ozeczópospolitej molskiejI uroczóście przósięgamI że dochowam
wierności postanowieniom honstótucjiI będę strzegł niezłomnie godności karoduI niepodległości i
bezpieczeństwa maństwaI a dobro ljczóznó oraz pomóślność obówateli będą dla mnie zawsze najwóższóm
nakazem”K
mrzósięga może bóć złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”K
ArtK NPNK
NK geżeli mrezódent ozeczópospolitej nie może przejściowo sprawować urzęduI zawiadamia o tóm jarszałka
pejmuI któró tómczasowo przejmuje obowiązki mrezódenta ozeczópospolitejK ddó mrezódent ozeczópospolitej
nie jest w stanie zawiadomić jarszałka pejmu o niemożności sprawowania urzęduI wówczas o stwierdzeniu
przeszkodó w sprawowaniu urzędu przez mrezódenta ozeczópospolitej rozstrzóga Tróbunał honstótucójnó na
wniosek jarszałka pejmuK t razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez mrezódenta
ozeczópospolitej Tróbunał honstótucójnó powierza jarszałkowi pejmu tómczasowe wókonówanie
obowiązków mrezódenta ozeczópospolitejK
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OK jarszałek pejmu tómczasowoI do czasu wóboru nowego mrezódenta ozeczópospolitejI wókonuje obowiązki
mrezódenta ozeczópospolitej w razieW
NF śmierci mrezódenta ozeczópospolitejI
OF zrzeczenia się urzędu przez mrezódenta ozeczópospolitejI
PF stwierdzenia nieważności wóboru mrezódenta ozeczópospolitej lub innóch przóczón nieobjęcia urzędu po
wóborzeI
4F uznania przez wgromadzenie karodowe trwałej niezdolności mrezódenta ozeczópospolitej do sprawowania
urzędu ze względu na stan zdrowiaI uchwałą podjętą większością co najmniej OLP głosów ustawowej liczbó
członków wgromadzenia karodowegoI
RF złożenia mrezódenta ozeczópospolitej z urzędu orzeczeniem Tróbunału ptanuK
PK geżeli jarszałek pejmu nie może wókonówać obowiązków mrezódenta ozeczópospolitejI obowiązki te
przejmuje jarszałek penatuK
4K lsoba wókonująca obowiązki mrezódenta ozeczópospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji pejmuK
ArtK NPOK
mrezódent ozeczópospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznejI z
wójątkiem tóchI które są związane ze sprawowanóm urzędemK
ArtK NPPK
NK mrezódent ozeczópospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznóchW
NF ratófikuje i wópowiada umowó międzónarodoweI o czóm zawiadamia pejm i penatI
OF mianuje i odwołuje pełnomocnóch przedstawicieli ozeczópospolitej molskiej w innóch państwach i przó
organizacjach międzónarodowóchI
PF przójmuje listó uwierzótelniające i odwołujące akredótowanóch przó nim przedstawicieli dóplomatócznóch
innóch państw i organizacji międzónarodowóchK
OK mrezódent ozeczópospolitej przed ratófikowaniem umowó międzónarodowej może zwrócić się do Tróbunału
honstótucójnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z honstótucjąK
PK mrezódent ozeczópospolitej w zakresie politóki zagranicznej współdziała z mrezesem oadó jinistrów i
właściwóm ministremK
ArtK NP4K
NK mrezódent ozeczópospolitej jest najwóższóm zwierzchnikiem pił wbrojnóch ozeczópospolitej molskiejK
OK t czasie pokoju mrezódent ozeczópospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad piłami wbrojnómi za pośrednictwem
jinistra lbronó karodowejK
PK mrezódent ozeczópospolitej mianuje pzefa pztabu deneralnego i dowódców rodzajów pił wbrojnóch na czas
określonóK Czas trwania kadencjiI trób i warunki odwołania przed jej upłówem określa ustawaK
4K ka czas wojnó mrezódent ozeczópospolitejI na wniosek mrezesa oadó jinistrówI mianuje kaczelnego aowódcę
pił wbrojnóchK t tóm samóm tróbie może on kaczelnego aowódcę pił wbrojnóch odwołaćK hompetencje
kaczelnego aowódcó pił wbrojnóch i zasadó jego podległości konstótucójnóm organom ozeczópospolitej
molskiej określa ustawaK
RK mrezódent ozeczópospolitejI na wniosek jinistra lbronó karodowejI nadaje określone w ustawach stopnie
wojskoweK
SK hompetencje mrezódenta ozeczópospolitejI związane ze zwierzchnictwem nad piłami wbrojnómiI szczegółowo
określa ustawaK
ArtK NPRK
lrganem doradczóm mrezódenta ozeczópospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa
państwa jest oada Bezpieczeństwa karodowegoK
ArtK NPSK
t razie bezpośredniegoI zewnętrznego zagrożenia państwa mrezódent ozeczópospolitejI na wniosek mrezesa oadó
jinistrówI zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użócie pił wbrojnóch do obronó ozeczópospolitej
molskiejK
ArtK NPTK
mrezódent ozeczópospolitej nadaje obówatelstwo polskie i wóraża zgodę na zrzeczenie się obówatelstwa polskiegoK
ArtK NPUK
mrezódent ozeczópospolitej nadaje orderó i odznaczeniaK
ArtK NPVK
mrezódent ozeczópospolitej stosuje prawo łaskiK mrawa łaski nie stosuje się do osób skazanóch przez Tróbunał
ptanuK
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ArtK N40K
mrezódent ozeczópospolitej może zwracać się z orędziem do pejmuI do penatu lub do wgromadzenia karodowegoK
lrędzia nie czóni się przedmiotem debatóK
ArtK N4NK
NK t sprawach szczególnej wagi mrezódent ozeczópospolitej może zwołać oadę dabinetowąK oadę dabinetową
tworzó oada jinistrów obradująca pod przewodnictwem mrezódenta ozeczópospolitejK
OK oadzie dabinetowej nie przósługują kompetencje oadó jinistrówK
ArtK N4OK
NK mrezódent ozeczópospolitej wódaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonóch w artK 9O i artK 9PK
OK mrezódent ozeczópospolitej wódaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałóch swoich kompetencjiK
ArtK N4PK
lrganem pomocniczóm mrezódenta ozeczópospolitej jest hancelaria mrezódenta ozeczópospolitejK mrezódent
ozeczópospolitej nadaje statut hancelarii oraz powołuje i odwołuje pzefa hancelarii mrezódenta ozeczópospolitejK
ArtK N44K
NK mrezódent ozeczópospolitejI korzóstając ze swoich konstótucójnóch i ustawowóch kompetencjiI wódaje aktó
urzędoweK
OK Aktó urzędowe mrezódenta ozeczópospolitej wómagają dla swojej ważności podpisu mrezesa oadó jinistrówI
któró przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed pejmemK
PK mrzepis ustK O nie dotóczóW
NF zarządzania wóborów do pejmu i penatuI
OF zwołówania pierwszego posiedzenia nowo wóbranóch pejmu i penatuI
PF skracania kadencji pejmu w przópadkach określonóch w honstótucjiI
4F inicjatówó ustawodawczejI
RF zarządzania referendum ogólnokrajowegoI
SF podpisówania albo odmowó podpisania ustawóI
TF zarządzania ogłoszenia ustawó oraz umowó międzónarodowej w azienniku rstaw ozeczópospolitej
molskiejI
UF zwracania się z orędziem do pejmuI do penatu lub do wgromadzenia karodowegoI
9F wniosku do Tróbunału honstótucójnegoI
NMF wniosku o przeprowadzenie kontroli przez kajwóższą fzbę hontroliI
NNF desógnowania i powołówania mrezesa oadó jinistrówI
NOF przójmowania dómisji oadó jinistrów i powierzania jej tómczasowego pełnienia obowiązkówI
NPFwniosku do pejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Tróbunałem ptanu członka oadó jinistrówI
N4Fodwołówania ministraI któremu pejm wóraził wotum nieufnościI
NRFzwołówania oadó dabinetowejI
NSFnadawania orderów i odznaczeńI
NTFpowołówania sędziówI
NUFstosowania prawa łaskiI
N9Fnadawania obówatelstwa polskiego i wórażania zgodó na zrzeczenie się obówatelstwa polskiegoI
OMFpowołówania mierwszego mrezesa pądu kajwóższegoI
ONFpowołówania mrezesa i ticeprezesa Tróbunału honstótucójnegoI
OOFpowołówania mrezesa kaczelnego pądu AdministracójnegoI
OPFpowołówania mrezesów pądu kajwóższego oraz wiceprezesów kaczelnego pądu AdministracójnegoI
O4Fwniosku do pejmu o powołanie mrezesa karodowego Banku molskiegoI
ORFpowołówania członków oadó molitóki mieniężnejI
OSFpowołówania i odwołówania członków oadó Bezpieczeństwa karodowegoI
OTFpowołówania członków hrajowej oadó oadiofonii i TelewizjiI
OUF nadawania statutu hancelarii mrezódenta ozeczópospolitej oraz powołówania i odwołówania pzefa
hancelarii mrezódenta ozeczópospolitejI
O9Fwódawania zarządzeń na zasadach określonóch w artK 9PI
PMFzrzeczenia się urzędu mrezódenta ozeczópospolitejK
ArtK N4RK
NK mrezódent ozeczópospolitej za naruszenie honstótucjiI ustawó lub za popełnienie przestępstwa może bóć
pociągniętó do odpowiedzialności przed Tróbunałem ptanuK
OK mostawienie mrezódenta ozeczópospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą wgromadzenia karodowegoI
podjętą większością co najmniej OLP głosów ustawowej liczbó członków wgromadzenia karodowego na wniosek
co najmniej N4M członków wgromadzenia karodowegoK
Strona 24 z 46

PK w dniem podjęcia uchwałó o postawieniu mrezódenta ozeczópospolitej w stan oskarżenia przed Tróbunałem
ptanu sprawowanie urzędu przez mrezódenta ozeczópospolitej ulega zawieszeniuK mrzepis artK NPN stosuje się
odpowiednioK
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ArtK N4SK
NK oada jinistrów prowadzi politókę wewnętrzną i zagraniczną ozeczópospolitej molskiejK
OK ao oadó jinistrów należą sprawó politóki państwa nie zastrzeżone dla innóch organów państwowóch i
samorządu terótorialnegoK
PK oada jinistrów kieruje administracją rządowąK
4K t zakresie i na zasadach określonóch w honstótucji i ustawach oada jinistrów w szczególnościW
NF zapewnia wókonanie ustawI
OF wódaje rozporządzeniaI
PF koordónuje i kontroluje prace organów administracji rządowejI
4F chroni interesó pkarbu maństwaI
RF uchwala projekt budżetu państwaI
SF kieruje wókonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowóch i sprawozdanie z
wókonania budżetuI
TF zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publicznóI
UF zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwaI
9F sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innómi państwami i organizacjami
międzónarodowómiI
NMF zawiera umowó międzónarodowe wómagające ratófikacji oraz zatwierdza i wópowiada inne umowó
międzónarodoweI
NNF sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obówateli
powołówanóch do czónnej służbó wojskowejI
NOFokreśla organizację i trób swojej pracóK
NK
OK
PK
4K

ArtK N4TK
oada jinistrów składa się z mrezesa oadó jinistrów i ministrówK
t skład oadó jinistrów mogą bóć powołówani wiceprezesi oadó jinistrówK
mrezes i wiceprezes oadó jinistrów mogą pełnić także funkcję ministraK
t skład oadó jinistrów mogą bóć ponadto powołówani przewodniczącó określonóch w ustawach komitetówK

ArtK N4UK
mrezes oadó jinistrówW
NF reprezentuje oadę jinistrówI
OF kieruje pracami oadó jinistrówI
PF wódaje rozporządzeniaI
4F zapewnia wókonówanie politóki oadó jinistrów i określa sposobó jej wókonówaniaI
RF koordónuje i kontroluje pracę członków oadó jinistrówI
SF sprawuje nadzór nad samorządem terótorialnóm w granicach i formach określonóch w honstótucji i ustawachI
TF jest zwierzchnikiem służbowóm pracowników administracji rządowejK
ArtK N4VK
NK jinistrowie kierują określonómi działami administracji rządowej lub wópełniają zadania wóznaczone im przez
mrezesa oadó jinistrówK wakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawóK
OK jinister kierującó działem administracji rządowej wódaje rozporządzeniaK oada jinistrówI na wniosek mrezesa
oadó jinistrówI może uchólić rozporządzenie lub zarządzenie ministraK
PK ao przewodniczącego komitetuI o któróm mowa w artK N4T ustK 4I stosuje się odpowiednio przepisó odnoszące
się do ministra kierującego działem administracji rządowejK
ArtK NR0K
Członek oadó jinistrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznómiK
ArtK NRNK
mrezes oadó jinistrówI wiceprezesi oadó jinistrów i ministrowie składają wobec mrezódenta ozeczópospolitej
następującą przósięgęW
„lbejmując urząd mrezesa oadó jinistrów Ewiceprezesa oadó jinistrówI ministraFI uroczóście przósięgamI że
dochowam wierności postanowieniom honstótucji i innóm prawom ozeczópospolitej molskiejI a dobro
ljczóznó oraz pomóślność obówateli będą dla mnie zawsze najwóższóm nakazem”K
mrzósięga może bóć złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”K
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ArtK NROK
NK mrzedstawicielem oadó jinistrów w województwie jest wojewodaK
OK Trób powołówania i odwołówania oraz zakres działania wojewodów określa ustawaK
ArtK NRPK
NK t celu zapewnienia zawodowegoI rzetelnegoI bezstronnego i politócznie neutralnego wókonówania zadań
państwaI w urzędach administracji rządowej działa korpus służbó cówilnejK
OK mrezes oadó jinistrów jest zwierzchnikiem korpusu służbó cówilnejK
ArtK NR4K
NK mrezódent ozeczópospolitej desógnuje mrezesa oadó jinistrówI któró proponuje skład oadó jinistrówK
mrezódent ozeczópospolitej powołuje mrezesa oadó jinistrów wraz z pozostałómi członkami oadó jinistrów
w ciągu N4 dni od dnia pierwszego posiedzenia pejmu lub przójęcia dómisji poprzedniej oadó jinistrów i
odbiera przósięgę od członków nowo powołanej oadó jinistrówK
OK mrezes oadó jinistrówI w ciągu N4 dni od dnia powołania przez mrezódenta ozeczópospolitejI przedstawia
pejmowi program działania oadó jinistrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufaniaK totum zaufania
pejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłówK
PK t razie niepowołania oadó jinistrów w tróbie ustK N lub nieudzielenia jej wotum zaufania w tróbie ustK O pejm
w ciągu N4 dni od upłówu terminów określonóch w ustK N lub ustK O wóbiera mrezesa oadó jinistrów oraz
proponowanóch przez niego członków oadó jinistrów bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowó ustawowej liczbó posłówK mrezódent ozeczópospolitej powołuje tak wóbraną oadę jinistrów i
odbiera przósięgę od jej członkówK
ArtK NRRK
NK t razie niepowołania oadó jinistrów w tróbie artK NR4 ustK P mrezódent ozeczópospolitej w ciągu N4 dni
powołuje mrezesa oadó jinistrów i na jego wniosek pozostałóch członków oadó jinistrów oraz odbiera od
nich przósięgęK pejm w ciągu N4 dni od dnia powołania oadó jinistrów przez mrezódenta ozeczópospolitej
udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó posłówK
OK t razie nieudzielenia oadzie jinistrów wotum zaufania w tróbie określonóm w ustK NI mrezódent
ozeczópospolitej skraca kadencję pejmu i zarządza wóboróK
ArtK NRSK
NK Członkowie oadó jinistrów ponoszą odpowiedzialność przed Tróbunałem ptanu za naruszenie honstótucji lub
ustawI a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanóm stanowiskiemK
OK rchwałę o pociągnięciu członka oadó jinistrów do odpowiedzialności przed Tróbunałem ptanu pejm
podejmuje na wniosek mrezódenta ozeczópospolitej lub co najmniej NNR posłów większością PLR ustawowej
liczbó posłówK
ArtK NRTK
NK Członkowie oadó jinistrów ponoszą przed pejmem solidarną odpowiedzialność za działalność oadó
jinistrówK
OK Członkowie oadó jinistrów ponoszą przed pejmem również odpowiedzialność indówidualną za sprawó
należące do ich kompetencji lub powierzone im przez mrezesa oadó jinistrówK
ArtK NRUK
NK pejm wóraża oadzie jinistrów wotum nieufności większością ustawowej liczbó posłów na wniosek zgłoszonó
przez co najmniej 4S posłów i wskazującó imiennie kandódata na mrezesa oadó jinistrówK geżeli uchwała
została przójęta przez pejmI mrezódent ozeczópospolitej przójmuje dómisję oadó jinistrów i powołuje
wóbranego przez pejm nowego mrezesa oadó jinistrówI a na jego wniosek pozostałóch członków oadó
jinistrów oraz odbiera od nich przósięgęK
OK tniosek o podjęcie uchwałóI o której mowa w ustK NI może bóć poddanó pod głosowanie nie wcześniej niż po
upłówie T dni od dnia jego zgłoszeniaK mowtórnó wniosek może bóć zgłoszonó nie wcześniej niż po upłówie P
miesięcó od dnia zgłoszenia poprzedniego wnioskuK mowtórnó wniosek może bóć zgłoszonó przed upłówem P
miesięcóI jeżeli wóstąpi z nim co najmniej NNR posłówK
ArtK NRVK
NK pejm może wórazić ministrowi wotum nieufnościK tniosek o wórażenie wotum nieufności może bóć zgłoszonó
przez co najmniej S9 posłówK mrzepis artK NRU ustK O stosuje się odpowiednioK
OK mrezódent ozeczópospolitej odwołuje ministraI któremu pejm wóraził wotum nieufności większością głosów
ustawowej liczbó posłówK
ArtK NS0K
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mrezes oadó jinistrów może zwrócić się do pejmu o wórażenie oadzie jinistrów wotum zaufaniaK rdzielenie
wotum zaufania oadzie jinistrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowó ustawowej liczbó
posłówK
ArtK NSNK
mrezódent ozeczópospolitejI na wniosek mrezesa oadó jinistrówI dokonuje zmian w składzie oadó jinistrówK
ArtK NSOK
NK mrezes oadó jinistrów składa dómisję oadó jinistrów na pierwszóm posiedzeniu nowo wóbranego pejmuK
OK mrezes oadó jinistrów składa dómisję oadó jinistrów również w razieW
NF nieuchwalenia przez pejm wotum zaufania dla oadó jinistrówI
OF wórażenia oadzie jinistrów wotum nieufnościI
PF rezógnacji mrezesa oadó jinistrówK
PK mrezódent ozeczópospolitejI przójmując dómisję oadó jinistrówI powierza jej dalsze sprawowanie
obowiązków do czasu powołania nowej oadó jinistrówK
4K mrezódent ozeczópospolitejI w przópadku określonóm w ustK O pkt PI może odmówić przójęcia dómisji oadó
jinistrówK
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oozdział sff
pAjlowĄa TboYTlofAikY
ArtK NSPK
pamorząd terótorialnó wókonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez honstótucję lub ustawó dla organów
innóch władz publicznóchK
ArtK NS4K
NK modstawową jednostką samorządu terótorialnego jest gminaK
OK fnne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawaK
PK dmina wókonuje wszóstkie zadania samorządu terótorialnego nie zastrzeżone dla innóch jednostek samorządu
terótorialnegoK
ArtK NSRK
NK gednostki samorządu terótorialnego mają osobowość prawnąK mrzósługują im prawo własności i inne prawa
majątkoweK
OK pamodzielność jednostek samorządu terótorialnego podlega ochronie sądowejK
ArtK NSSK
NK wadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnotó samorządowej są wókonówane przez jednostkę
samorządu terótorialnego jako zadania własneK
OK geżeli wónika to z uzasadnionóch potrzeb państwaI ustawa może zlecić jednostkom samorządu terótorialnego
wókonówanie innóch zadań publicznóchK rstawa określa trób przekazówania i sposób wókonówania zadań
zleconóchK
PK pporó kompetencójne międzó organami samorządu terótorialnego i administracji rządowej rozstrzógają sądó
administracójneK
ArtK NSTK
NK gednostkom samorządu terótorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznóch odpowiednio do
przópadającóch im zadańK
OK aochodami jednostek samorządu terótorialnego są ich dochodó własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z
budżetu państwaK
PK Źródła dochodów jednostek samorządu terótorialnego są określone w ustawieK
4K wmianó w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terótorialnego następują wraz z odpowiednimi
zmianami w podziale dochodów publicznóchK
ArtK NSUK
gednostki samorządu terótorialnego mają prawo ustalania wósokości podatków i opłat lokalnóch w zakresie
określonóm w ustawieK
ArtK NSVK
NK gednostki samorządu terótorialnego wókonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiącóch i
wókonawczóchK
OK tóboró do organów stanowiącóch są powszechneI równeI bezpośrednie i odbówają się w głosowaniu tajnómK
wasadó i trób zgłaszania kandódatów i przeprowadzania wóborów oraz warunki ważności wóborów określa
ustawaK
PK wasadó i trób wóborów oraz odwołówania organów wókonawczóch jednostek samorządu terótorialnego określa
ustawaK
4K rstrój wewnętrznó jednostek samorządu terótorialnego określająI w granicach ustawI ich organó stanowiąceK
ArtK NT0K
Członkowie wspólnotó samorządowej mogą decódowaćI w drodze referendumI o sprawach dotóczącóch tej
wspólnotóI w tóm o odwołaniu pochodzącego z wóborów bezpośrednich organu samorządu terótorialnegoK wasadó i
trób przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawaK
ArtK NTNK
NK aziałalność samorządu terótorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalnościK
OK lrganami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terótorialnego są mrezes oadó jinistrów i
wojewodowieI a w zakresie spraw finansowóch regionalne izbó obrachunkoweK
PK pejmI na wniosek mrezesa oadó jinistrówI może rozwiązać organ stanowiącó samorządu terótorialnegoI jeżeli
organ ten rażąco narusza honstótucję lub ustawóK
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ArtK NTOK
NK gednostki samorządu terótorialnego mają prawo zrzeszania sięK
OK gednostka samorządu terótorialnego ma prawo przóstępowania do międzónarodowóch zrzeszeń społeczności
lokalnóch i regionalnóch oraz współpracó ze społecznościami lokalnómi i regionalnómi innóch państwK
PK wasadóI na jakich jednostki samorządu terótorialnego mogą korzóstać z prawI o któróch mowa w ustK N i OI
określa ustawaK
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oozdział sfff
SĄaY f ToYBrkAŁY
ArtK NTPK
Sądó i Tróbunałó są władzą odrębną i niezależną od innóch władzK
ArtK NT4K
Sądó i Tróbunałó wódają wóroki w imieniu ozeczópospolitej molskiejK
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Sądó
ArtK NTRK
NK tómiar sprawiedliwości w ozeczópospolitej molskiej sprawują pąd kajwóższóI sądó powszechneI sądó
administracójne oraz sądó wojskoweK
OK pąd wójątkowó lub trób doraźnó może bóć ustanowionó tólko na czas wojnóK
ArtK NTSK
NK mostępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancójneK
OK rstrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawóK
ArtK NTTK
Sądó powszechne sprawują wómiar sprawiedliwości we wszóstkich sprawachI z wójątkiem spraw ustawowo
zastrzeżonóch dla właściwości innóch sądówK
ArtK NTUK
NK pędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tólko honstótucji oraz ustawomK
OK pędziom zapewnia się warunki pracó i wónagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich
obowiązkówK
PK pędzia nie może należeć do partii politócznejI związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie
dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziówK
ArtK NTVK
Sędziowie są powołówani przez mrezódenta ozeczópospolitejI na wniosek hrajowej oadó pądownictwaI na czas
nieoznaczonóK
ArtK NU0K
NK pędziowie są nieusuwalniK
OK włożenie sędziego z urzęduI zawieszenie w urzędowaniuI przeniesienie do innej siedzibó lub na inne stanowisko
wbrew jego woli może nastąpić jedónie na mocó orzeczenia sądu i tólko w przópadkach określonóch w ustawieK
PK pędzia może bóć przeniesionó w stan spoczónku na skutek uniemożliwiającóch mu sprawowanie jego urzędu
chorobó lub utrató siłK Trób postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawaK
4K rstawa określa granicę wiekuI po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczónkuK
RK t razie zmianó ustroju sądów lub zmianó granic okręgów sądowóch wolno sędziego przenosić do innego sądu
lub w stan spoczónku z pozostawieniem mu pełnego uposażeniaK
ArtK NUNK
Sędzia nie może bóćI bez uprzedniej zgodó sądu określonego w ustawieI pociągniętó do odpowiedzialności karnej
ani pozbawionó wolnościK pędzia nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanóI z wójątkiem ujęcia go na gorącóm
uczónku przestępstwaI jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowaniaK l
zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sąduI któró może nakazać
natóchmiastowe zwolnienie zatrzómanegoK
ArtK NUOK
rdział obówateli w sprawowaniu wómiaru sprawiedliwości określa ustawaK
ArtK NUPK
NK pąd kajwóższó sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnóch i wojskowóch w zakresie orzekaniaK
OK pąd kajwóższó wókonuje także inne czónności określone w honstótucji i ustawachK
PK mierwszego mrezesa pądu kajwóższego powołuje mrezódent ozeczópospolitej na sześcioletnią kadencję spośród
kandódatów przedstawionóch przez wgromadzenie lgólne pędziów pądu kajwóższegoK
ArtK NU4K
kaczelnó pąd Administracójnó oraz inne sądó administracójne sprawująI w zakresie określonóm w ustawieI
kontrolę działalności administracji publicznejK hontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami
uchwał organów samorządu terótorialnego i aktów normatównóch terenowóch organów administracji rządowejK
ArtK NURK
mrezesa kaczelnego pądu Administracójnego powołuje mrezódent ozeczópospolitej na sześcioletnią kadencję
spośród kandódatów przedstawionóch przez wgromadzenie lgólne pędziów kaczelnego pądu AdministracójnegoK
ArtK NUSK
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NK hrajowa oada pądownictwa stoi na strażó niezależności sądów i niezawisłości sędziówK
OK hrajowa oada pądownictwa może wóstąpić do Tróbunału honstótucójnego z wnioskiem w sprawie zgodności z
honstótucją aktów normatównóch w zakresieI w jakim dotóczą one niezależności sądów i niezawisłości
sędziówK
ArtK NUTK
NK hrajowa oada pądownictwa składa się zW
NF mierwszego mrezesa pądu kajwóższegoI jinistra pprawiedliwościI mrezesa kaczelnego pądu
Administracójnego i osobó powołanej przez mrezódenta ozeczópospolitejI
OF piętnastu członków wóbranóch spośród sędziów pądu kajwóższegoI sądów powszechnóchI sądów
administracójnóch i sądów wojskowóchI
PF czterech członków wóbranóch przez pejm spośród posłów oraz dwóch członków wóbranóch przez penat
spośród senatorówK
OK hrajowa oada pądownictwa wóbiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczącóchK
PK hadencja wóbranóch członków hrajowej oadó pądownictwa trwa czteró lataK
4K rstrójI zakres działania i trób pracó hrajowej oadó pądownictwa oraz sposób wóboru jej członków określa
ustawaK
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Tróbunał honstótucójnó
ArtK NUUK
Tróbunał honstótucójnó orzeka w sprawachW
NF zgodności ustaw i umów międzónarodowóch z honstótucjąI
OF zgodności ustaw z ratófikowanómi umowami międzónarodowómiI któróch ratófikacja wómagała uprzedniej
zgodó wórażonej w ustawieI
PF zgodności przepisów prawaI wódawanóch przez centralne organó państwoweI z honstótucjąI ratófikowanómi
umowami międzónarodowómi i ustawamiI
4F zgodności z honstótucją celów lub działalności partii politócznóchI
RF skargi konstótucójnejI o której mowa w artK T9 ustK NK
ArtK NUVK
Tróbunał honstótucójnó rozstrzóga sporó kompetencójne pomiędzó centralnómi konstótucójnómi organami
państwaK
ArtK NV0K
NK lrzeczenia Tróbunału honstótucójnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczneK
OK lrzeczenia Tróbunału honstótucójnego w sprawach wómienionóch w artK NUU podlegają niezwłocznemu
ogłoszeniu w organie urzędowómI w któróm akt normatównó bół ogłoszonóK geżeli akt nie bół ogłoszonóI
orzeczenie ogłasza się w azienniku rrzędowóm ozeczópospolitej molskiej „jonitor molski”K
PK lrzeczenie Tróbunału honstótucójnego wchodzi w żócie z dniem ogłoszeniaI jednak Tróbunał honstótucójnó
może określić innó termin utrató mocó obowiązującej aktu normatównegoK Termin ten nie może przekroczóć
osiemnastu miesięcóI gdó chodzi o ustawęI a gdó chodzi o innó akt normatównó – dwunastu miesięcóK t
przópadku orzeczeńI które wiążą się z nakładami finansowómi nie przewidzianómi w ustawie budżetowejI
Tróbunał honstótucójnó określa termin utrató mocó obowiązującej aktu normatównego po zapoznaniu się z
opinią oadó jinistrówK
4K lrzeczenie Tróbunału honstótucójnego o niezgodności z honstótucjąI umową międzónarodową lub z ustawą
aktu normatównegoI na podstawie którego zostało wódane prawomocne orzeczenie sądoweI ostateczna decózja
administracójna lub rozstrzógnięcie w innóch sprawachI stanowi podstawę do wznowienia postępowaniaI
uchólenia decózji lub innego rozstrzógnięcia na zasadach i w tróbie określonóch w przepisach właściwóch dla
danego postępowaniaK
RK lrzeczenia Tróbunału honstótucójnego zapadają większością głosówK
ArtK NVNK
NK w wnioskiem w sprawachI o któróch mowa w artK NUUI do Tróbunału honstótucójnego wóstąpić mogąW
NF mrezódent ozeczópospolitejI jarszałek pejmuI jarszałek penatuI mrezes oadó jinistrówI RM posłówI PM
senatorówI mierwszó mrezes pądu kajwóższegoI mrezes kaczelnego pądu AdministracójnegoI mrokurator
deneralnóI mrezes kajwóższej fzbó hontroliI ozecznik mraw lbówatelskichI
OF hrajowa oada pądownictwa w zakresieI o któróm mowa w artK NUS ustK OI
PF organó stanowiące jednostek samorządu terótorialnegoI
4F ogólnokrajowe organó związków zawodowóch oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i
organizacji zawodowóchI
RF kościołó i inne związki wóznanioweI
SF podmiotó określone w artK T9 w zakresie w nim wskazanómK
OK modmiotóI o któróch mowa w ustK N pkt PJRI mogą wóstąpić z takim wnioskiemI jeżeli akt normatównó dotóczó
spraw objętóch ich zakresem działaniaK
ArtK NVOK
w wnioskiem w sprawachI o któróch mowa w artK NU9I do Tróbunału honstótucójnego wóstąpić mogąW mrezódent
ozeczópospolitejI jarszałek pejmuI jarszałek penatuI mrezes oadó jinistrówI mierwszó mrezes pądu
kajwóższegoI mrezes kaczelnego pądu Administracójnego i mrezes kajwóższej fzbó hontroliK
ArtK NVPK
hażdó sąd może przedstawić Tróbunałowi honstótucójnemu pótanie prawne co do zgodności aktu normatównego z
honstótucjąI ratófikowanómi umowami międzónarodowómi lub ustawąI jeżeli od odpowiedzi na pótanie prawne
zależó rozstrzógnięcie sprawó toczącej się przed sądemK
ArtK NV4K
NK Tróbunał honstótucójnó składa się z NR sędziówI wóbieranóch indówidualnie przez pejm na 9 lat spośród osób
wóróżniającóch się wiedzą prawnicząK monownó wóbór do składu Tróbunału jest niedopuszczalnóK
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OK mrezesa i ticeprezesa Tróbunału honstótucójnego powołuje mrezódent ozeczópospolitej spośród kandódatów
przedstawionóch przez wgromadzenie lgólne pędziów Tróbunału honstótucójnegoK
ArtK NVRK
NK pędziowie Tróbunału honstótucójnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tólko
honstótucjiK
OK pędziom Tróbunału honstótucójnego zapewnia się warunki pracó i wónagrodzenie odpowiadające godności
urzędu oraz zakresowi ich obowiązkówK
PK pędziowie Tróbunału honstótucójnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politócznejI
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności
sądów i niezawisłości sędziówK
ArtK NVSK
Sędzia Tróbunału honstótucójnego nie może bóćI bez uprzedniej zgodó Tróbunału honstótucójnegoI pociągniętó do
odpowiedzialności karnej ani pozbawionó wolnościK pędzia nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanóI z wójątkiem
ujęcia go na gorącóm uczónku przestępstwaI jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowaniaK l zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się mrezesa Tróbunału honstótucójnegoI któró może
nakazać natóchmiastowe zwolnienie zatrzómanegoK
ArtK NVTK
lrganizację Tróbunału honstótucójnego oraz trób postępowania przed Tróbunałem określa ustawaK
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Tróbunał ptanu
ArtK NVUK
NK wa naruszenie honstótucji lub ustawóI w związku z zajmowanóm stanowiskiem lub w zakresie swojego
urzędowaniaI odpowiedzialność konstótucójną przed Tróbunałem ptanu ponosząW mrezódent ozeczópospolitejI
mrezes oadó jinistrów oraz członkowie oadó jinistrówI mrezes karodowego Banku molskiegoI mrezes
kajwóższej fzbó hontroliI członkowie hrajowej oadó oadiofonii i TelewizjiI osobóI któróm mrezes oadó
jinistrów powierzół kierowanie ministerstwemI oraz kaczelnó aowódca pił wbrojnóchK
OK ldpowiedzialność konstótucójną przed Tróbunałem ptanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie
określonóm w artK NMTK
PK oodzaje kar orzekanóch przez Tróbunał ptanu określa ustawaK
ArtK NVVK
NK Tróbunał ptanu składa się z przewodniczącegoI O zastępców przewodniczącego i NS członków wóbieranóch
przez pejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji pejmuK wastępcó przewodniczącego Tróbunału oraz
co najmniej połowa członków Tróbunału ptanu powinni mieć kwalifikacje wómagane do zajmowania
stanowiska sędziegoK
OK mrzewodniczącóm Tróbunału ptanu jest mierwszó mrezes pądu kajwóższegoK
PK Członkowie Tróbunału ptanu w sprawowaniu funkcji sędziego Tróbunału ptanu są niezawiśli i podlegają tólko
honstótucji oraz ustawomK
ArtK O00K
Członek Tróbunału ptanu nie może bóć bez uprzedniej zgodó Tróbunału ptanu pociągniętó do odpowiedzialności
karnej ani pozbawionó wolnościK Członek Tróbunału ptanu nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanóI z wójątkiem
ujęcia go na gorącóm uczónku przestępstwaI jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowaniaK l zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Tróbunału ptanuI któró może
nakazać natóchmiastowe zwolnienie zatrzómanegoK
ArtK O0NK
lrganizację Tróbunału ptanu oraz trób postępowania przed Tróbunałem określa ustawaK
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kajwóższa fzba hontroli
ArtK O0OK
NK kajwóższa fzba hontroli jest naczelnóm organem kontroli państwowejK
OK kajwóższa fzba hontroli podlega pejmowiK
PK kajwóższa fzba hontroli działa na zasadach kolegialnościK
ArtK O0PK
NK kajwóższa fzba hontroli kontroluje działalność organów administracji rządowejI karodowego Banku molskiegoI
państwowóch osób prawnóch i innóch państwowóch jednostek organizacójnóch z punktu widzenia legalnościI
gospodarnościI celowości i rzetelnościK
OK kajwóższa fzba hontroli może kontrolować działalność organów samorządu terótorialnegoI komunalnóch osób
prawnóch i innóch komunalnóch jednostek organizacójnóch z punktu widzenia legalnościI gospodarności i
rzetelnościK
PK kajwóższa fzba hontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność
innóch jednostek organizacójnóch i podmiotów gospodarczóch w zakresieI w jakim wókorzóstują one majątek
lub środki państwowe lub komunalne oraz wówiązują się z zobowiązań finansowóch na rzecz państwaK
ArtK O04K
NK kajwóższa fzba hontroli przedkłada pejmowiW
NF analizę wókonania budżetu państwa i założeń politóki pieniężnejI
OF opinię w przedmiocie absolutorium dla oadó jinistrówI
PF informacje o wónikach kontroliI wnioski i wóstąpieniaI określone w ustawieK
OK kajwóższa fzba hontroli przedstawia pejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalnościK
ArtK O0RK
NK mrezes kajwóższej fzbó hontroli jest powołówanó przez pejm za zgodą penatu na S lat i może bóć ponownie
powołanó tólko razK
OK mrezes kajwóższej fzbó hontroli nie może zajmować innego stanowiskaI z wójątkiem stanowiska profesora
szkołó wóższejI ani wókonówać innóch zajęć zawodowóchK
PK mrezes kajwóższej fzbó hontroli nie może należeć do partii politócznejI związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzęduK
ArtK O0SK
mrezes kajwóższej fzbó hontroli nie może bóć bez uprzedniej zgodó pejmu pociągniętó do odpowiedzialności
karnej ani pozbawionó wolnościK mrezes kajwóższej fzbó hontroli nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanóI z
wójątkiem ujęcia go na gorącóm uczónku przestępstwa i jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowaniaK l zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się jarszałka pejmuI któró może
nakazać natóchmiastowe zwolnienie zatrzómanegoK
ArtK O0TK
lrganizację oraz trób działania kajwóższej fzbó hontroli określa ustawaK
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ozecznik mraw lbówatelskich
ArtK O0UK
NK ozecznik mraw lbówatelskich stoi na strażó wolności i praw człowieka i obówatela określonóch w honstótucji
oraz w innóch aktach normatównóchK
OK wakres i sposób działania ozecznika mraw lbówatelskich określa ustawaK
ArtK O0VK
NK ozecznik mraw lbówatelskich jest powołówanó przez pejm za zgodą penatu na R latK
OK ozecznik mraw lbówatelskich nie może zajmować innego stanowiskaI z wójątkiem stanowiska profesora szkołó
wóższejI ani wókonówać innóch zajęć zawodowóchK
PK ozecznik mraw lbówatelskich nie może należeć do partii politócznejI związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzęduK
ArtK ON0K
ozecznik mraw lbówatelskich jest w swojej działalności niezawisłóI niezależnó od innóch organów państwowóch i
odpowiada jedónie przed pejmem na zasadach określonóch w ustawieK
ArtK ONNK
ozecznik mraw lbówatelskich nie może bóć bez uprzedniej zgodó pejmu pociągniętó do odpowiedzialności karnej
ani pozbawionó wolnościK ozecznik mraw lbówatelskich nie może bóć zatrzómanó lub aresztowanóI z wójątkiem
ujęcia go na gorącóm uczónku przestępstwa i jeżeli jego zatrzómanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowaniaK l zatrzómaniu niezwłocznie powiadamia się jarszałka pejmuI któró może nakazać
natóchmiastowe zwolnienie zatrzómanegoK
ArtK ONOK
ozecznik mraw lbówatelskich corocznie informuje pejm i penat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania
wolności i praw człowieka i obówatelaK
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hrajowa oada oadiofonii i Telewizji
ArtK ONPK
NK hrajowa oada oadiofonii i Telewizji stoi na strażó wolności słowaI prawa do informacji oraz interesu
publicznego w radiofonii i telewizjiK
OK hrajowa oada oadiofonii i Telewizji wódaje rozporządzeniaI a w sprawach indówidualnóch podejmuje uchwałóK
ArtK ON4K
NK Członkowie hrajowej oadó oadiofonii i Telewizji są powołówani przez pejmI penat i mrezódenta
ozeczópospolitejK
OK Członek hrajowej oadó oadiofonii i Telewizji nie może należećI do partii politócznejI związku zawodowego ani
prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcjiK
ArtK ONRK
wasadó i trób działania hrajowej oadó oadiofonii i TelewizjiI jej organizację oraz szczegółowe zasadó
powołówania jej członków określa ustawaK
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ArtK ONSK
NK Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wódatkowane w sposób określonó w ustawieK
OK kabówanieI zbówanie i obciążanie nieruchomościI udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowóch
przez pkarb maństwaI karodowó Bank molski lub inne państwowe osobó prawne następuje na zasadach i w
tróbie określonóch w ustawieK
PK rstanowienie monopolu następuje w drodze ustawóK
4K waciąganie pożóczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowóch przez państwo następuje na zasadach i w
tróbie określonóch w ustawieK
RK kie wolno zaciągać pożóczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowóchI w następstwie któróch państwowó
dług publicznó przekroczó PLR wartości rocznego produktu krajowego bruttoK pposób obliczania wartości
rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawaK
ArtK ONTK
kakładanie podatkówI innóch danin publicznóchI określanie podmiotówI przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowóchI a także zasad przóznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionóch od podatków
następuje w drodze ustawóK
ArtK ONUK
lrganizację pkarbu maństwa oraz sposób zarządzania majątkiem pkarbu maństwa określa ustawaK
ArtK ONVK
NK pejm uchwala budżet państwa na rok budżetowó w formie ustawó budżetowejK
OK wasadó i trób opracowania projektu budżetu państwaI stopień jego szczegółowości oraz wómaganiaI któróm
powinien odpowiadać projekt ustawó budżetowejI a także zasadó i trób wókonówania ustawó budżetowej
określa ustawaK
PK t wójątkowóch przópadkach dochodó i wódatki państwa w okresie krótszóm niż rok może określać ustawa o
prowizorium budżetowómK mrzepisó dotóczące projektu ustawó budżetowej stosuje się odpowiednio do projektu
ustawó o prowizorium budżetowómK
4K geżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowóm nie weszłó w żócie w dniu rozpoczęcia roku
budżetowegoI oada jinistrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawóK
ArtK OO0K
NK wwiększenie wódatków lub ograniczenie dochodów planowanóch przez oadę jinistrów nie może powodować
ustalenia przez pejm większego deficótu budżetowego niż przewidzianó w projekcie ustawó budżetowejK
OK rstawa budżetowa nie może przewidówać pokrówania deficótu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w
centralnóm banku państwaK
ArtK OONK
fnicjatówa ustawodawcza w zakresie ustawó budżetowejI ustawó o prowizorium budżetowómI zmianó ustawó
budżetowejI ustawó o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawó o udzielaniu gwarancji finansowóch przez państwo
przósługuje wółącznie oadzie jinistrówK
ArtK OOOK
oada jinistrów przedkłada pejmowi najpóźniej na P miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt
ustawó budżetowej na rok następnóK t wójątkowóch przópadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektuK
ArtK OOPK
penat może uchwalić poprawki do ustawó budżetowej w ciągu OM dni od dnia przekazania jej penatowiK
ArtK OO4K
NK mrezódent ozeczópospolitej podpisuje w ciągu T dni ustawę budżetową albo ustawę o prowizorium budżetowóm
przedstawioną przez jarszałka pejmuK ao ustawó budżetowej i ustawó o prowizorium budżetowóm nie stosuje
się przepisu artK NOO ustK RK
OK t przópadku zwrócenia się mrezódenta ozeczópospolitej do Tróbunału honstótucójnego w sprawie zgodności z
honstótucją ustawó budżetowej albo ustawó o prowizorium budżetowóm przed jej podpisaniemI Tróbunał
orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu O miesięcó od dnia złożenia wniosku w TróbunaleK
ArtK OORK
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geżeli w ciągu 4 miesięcó od dnia przedłożenia pejmowi projektu ustawó budżetowej nie zostanie ona
przedstawiona mrezódentowi ozeczópospolitej do podpisuI mrezódent ozeczópospolitej może w ciągu N4 dni
zarządzić skrócenie kadencji pejmuK
ArtK OOSK
NK oada jinistrów w ciągu R miesięcó od zakończenia roku budżetowego przedkłada pejmowi sprawozdanie z
wókonania ustawó budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwaK
OK pejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią kajwóższej fzbó hontroli podejmujeI w
ciągu 9M dni od dnia przedłożenia pejmowi sprawozdaniaI uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia
oadzie jinistrów absolutoriumK
ArtK OOTK
NK Centralnóm bankiem państwa jest karodowó Bank molskiK mrzósługuje mu wółączne prawo emisji pieniądza
oraz ustalania i realizowania politóki pieniężnejK karodowó Bank molski odpowiada za wartość polskiego
pieniądzaK
OK lrganami karodowego Banku molskiego sąW mrezes karodowego Banku molskiegoI oada molitóki mieniężnej
oraz warząd karodowego Banku molskiegoK
PK mrezes karodowego Banku molskiego jest powołówanó przez pejm na wniosek mrezódenta ozeczópospolitej na
S latK
4K mrezes karodowego Banku molskiego nie może należeć do partii politócznejI związku zawodowego ani
prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzęduK
RK t skład oadó molitóki mieniężnej wchodzą mrezes karodowego Banku molskiego jako przewodniczącó oraz
osobó wóróżniające się wiedzą z zakresu finansówI powołówane na S latI w równej liczbie przez mrezódenta
ozeczópospolitejI pejm i penatK
SK oada molitóki mieniężnej ustala corocznie założenia politóki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości pejmowi
równocześnie z przedłożeniem przez oadę jinistrów projektu ustawó budżetowejK oada molitóki mieniężnejI w
ciągu R miesięcó od zakończenia roku budżetowegoI składa pejmowi sprawozdanie z wókonania założeń
politóki pieniężnejK
TK lrganizację i zasadó działania karodowego Banku molskiego oraz szczegółowe zasadó powołówania i
odwołówania jego organów określa ustawaK
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ArtK OOUK
NK t sótuacjach szczególnóch zagrożeńI jeżeli zwókłe środki konstótucójne są niewóstarczająceI może zostać
wprowadzonó odpowiedni stan nadzwóczajnóW stan wojennóI stan wójątkowó lub stan klęski żówiołowejK
OK ptan nadzwóczajnó może bóć wprowadzonó tólko na podstawie ustawóI w drodze rozporządzeniaI które podlega
dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomościK
PK wasadó działania organów władzó publicznej oraz zakresI w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa
człowieka i obówatela w czasie poszczególnóch stanów nadzwóczajnóchI określa ustawaK
4K rstawa może określić podstawóI zakres i trób wórównówania strat majątkowóch wónikającóch z ograniczenia w
czasie stanu nadzwóczajnego wolności i praw człowieka i obówatelaK
RK aziałania podjęte w wóniku wprowadzenia stanu nadzwóczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i
powinnó zmierzać do jak najszóbszego przówrócenia normalnego funkcjonowania państwaK
SK t czasie stanu nadzwóczajnego nie mogą bóć zmienioneW honstótucjaI ordónacje wóborcze do pejmuI penatu i
organów samorządu terótorialnegoI ustawa o wóborze mrezódenta ozeczópospolitej oraz ustawó o stanach
nadzwóczajnóchK
TK t czasie stanu nadzwóczajnego oraz w ciągu 9M dni po jego zakończeniu nie może bóć skrócona kadencja
pejmuI przeprowadzane referendum ogólnokrajoweI nie mogą bóć przeprowadzane wóboró do pejmuI penatuI
organów samorządu terótorialnego oraz wóboró mrezódenta ozeczópospolitejI a kadencje tóch organów ulegają
odpowiedniemu przedłużeniuK tóboró do organów samorządu terótorialnego są możliwe tólko tamI gdzie nie
został wprowadzonó stan nadzwóczajnóK
ArtK OOVK
t razie zewnętrznego zagrożenia państwaI zbrojnej napaści na terótorium ozeczópospolitej molskiej lub gdó z
umowó międzónarodowej wónika zobowiązanie do wspólnej obronó przeciwko agresjiI mrezódent ozeczópospolitej
na wniosek oadó jinistrów może wprowadzić stan wojennó na części albo na całóm terótorium państwaK
ArtK OP0K
NK t razie zagrożenia konstótucójnego ustroju państwaI bezpieczeństwa obówateli lub porządku publicznegoI
mrezódent ozeczópospolitej na wniosek oadó jinistrów może wprowadzićI na czas oznaczonóI nie dłuższó niż
9M dniI stan wójątkowó na części albo na całóm terótorium państwaK
OK mrzedłużenie stanu wójątkowego może nastąpić tólko razI za zgodą pejmu i na czas nie dłuższó niż SM dniK
ArtK OPNK
oozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wójątkowego mrezódent ozeczópospolitej przedstawia
pejmowi w ciągu 4U godzin od podpisania rozporządzeniaK pejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie
mrezódenta ozeczópospolitejK pejm może je uchólić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowó ustawowej liczbó posłówK
ArtK OPOK
t celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnóch lub awarii technicznóch noszącóch znamiona klęski żówiołowej
oraz w celu ich usunięcia oada jinistrów może wprowadzić na czas oznaczonóI nie dłuższó niż PM dniI stan klęski
żówiołowej na części albo na całóm terótorium państwaK mrzedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą pejmuK
ArtK OPPK
NK rstawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obówatela w czasie stanu wojennego i
wójątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonóch w artK PM Egodność człowiekaFI artK P4 i artK PS
EobówatelstwoFI artK PU Eochrona żóciaFI artK P9I artK 4M i artK 4N ustK 4 Ehumanitarne traktowanieFI artK 4O
Eponoszenie odpowiedzialności karnejFI artK 4R Edostęp do sąduFI artK 4T Edobra osobisteFI artK RP Esumienie i
religiaFI artK SP EpetócjeF oraz artK 4U i artK TO Erodzina i dzieckoFK
OK kiedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obówatela wółącznie z powodu rasóI płciI
jęzókaI wóznania lub jego brakuI pochodzenia społecznegoI urodzenia oraz majątkuK
PK rstawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obówatela w stanie klęski żówiołowej może
ograniczać wolności i prawa określone w artK OO Ewolność działalności gospodarczejFI artK 4N ustK NI P i R
Ewolność osobistaFI artK RM Enienaruszalność mieszkaniaFI artK RO ustK N Ewolność poruszania się i pobótu na
terótorium ozeczópospolitej molskiejFI artK R9 ustK P Eprawo do strajkuFI artK S4 Eprawo własnościFI artK SR ustK N
Ewolność pracóFI artK SS ustK N Eprawo do bezpiecznóch i higienicznóch warunków pracóF oraz artK SS ustK O
Eprawo do wópoczónkuFK
ArtK OP4
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NK geżeli w czasie stanu wojennego pejm nie może zebrać się na posiedzenieI mrezódent ozeczópospolitej na
wniosek oadó jinistrów wódaje rozporządzenia z mocą ustawó w zakresie i w granicach określonóch w artK OOU
ustK PJRK oozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez pejm na najbliższóm posiedzeniuK
OK oozporządzeniaI o któróch mowa w ustK NI mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawaK
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ArtK OPRK
NK mrojekt ustawó o zmianie honstótucji może przedłożyć co najmniej NLR ustawowej liczbó posłówI penat lub
mrezódent ozeczópospolitejK
OK wmiana honstótucji następuje w drodze ustawó uchwalonej w jednakowóm brzmieniu przez pejm i następnie w
terminie nie dłuższóm niż SM dni przez penatK
PK mierwsze czótanie projektu ustawó o zmianie honstótucji może odbóć się nie wcześniej niż trzódziestego dnia od
dnia przedłożenia pejmowi projektu ustawóK
4K rstawę o zmianie honstótucji uchwala pejm większością co najmniej OLP głosów w obecności co najmniej
połowó ustawowej liczbó posłów oraz penat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowó
ustawowej liczbó senatorówK
RK rchwalenie przez pejm ustawó zmieniającej przepisó rozdziałów fI ff lub uff honstótucji może odbóć się nie
wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszóm czótaniu projektu tej ustawóK
SK geżeli ustawa o zmianie honstótucji dotóczó przepisów rozdziału fI ff lub uffI podmiotó określone w ustK N
mogą zażądaćI w terminie 4R dni od dnia uchwalenia ustawó przez penatI przeprowadzenia referendum
zatwierdzającegoK w wnioskiem w tej sprawie podmiotó te zwracają się do jarszałka pejmuI któró zarządza
niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu SM dni od dnia złożenia wnioskuK wmiana honstótucji zostaje
przójętaI jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosującóchK
TK mo zakończeniu postępowania określonego w ustK 4 i S jarszałek pejmu przedstawia mrezódentowi
ozeczópospolitej uchwaloną ustawę do podpisuK mrezódent ozeczópospolitej podpisuje ustawę w ciągu ON dni
od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w azienniku rstaw ozeczópospolitej molskiejK

Strona 44 z 46

oozdział ufff
mowbmfpY mowbgŚCfltb f hlŃCltb
ArtK OPSK
NK t okresie O lat od dnia wejścia w żócie honstótucji oada jinistrów przedstawi pejmowi projektó ustaw
niezbędnóch do stosowania honstótucjiK
OK rstawó wprowadzające w żócie artK NTS ustK N w zakresie dotóczącóm postępowania przed sądami
administracójnómi zostaną uchwalone przed upłówem R lat od dnia wejścia w żócie honstótucjiK ao czasu
wejścia w żócie tóch ustaw obowiązują przepisó dotóczące rewizji nadzwóczajnej od orzeczeń kaczelnego pądu
AdministracójnegoK
ArtK OPTK
NK t okresie 4 lat od dnia wejścia w żócie honstótucji w sprawach o wókroczenia orzekają kolegia do spraw
wókroczeń przó sądach rejonowóchI przó czóm o karze aresztu orzeka sądK
OK ldwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sądK
ArtK OPUK
NK hadencja konstótucójnóch organów władzó publicznej i osób wchodzącóch w ich skład wóbranóch lub
powołanóch przed wejściem w żócie honstótucji kończó się z upłówem okresu ustalonego w przepisach
obowiązującóch przed dniem wejścia w żócie honstótucjiK
OK t przópadku gdó przepisó obowiązujące przed dniem wejścia w żócie honstótucji nie ustalałó tej kadencjiI a od
dnia wóboru lub powołania upłónął okres dłuższó niż ustalonó przez honstótucjęI kadencja konstótucójna
organów władzó publicznej lub osób wchodzącóch w ich skład upłówa po roku od dnia wejścia w żócie
honstótucjiK
PK t przópadku gdó przepisó obowiązujące przed dniem wejścia w żócie honstótucji nie ustalałó tej kadencjiI a od
dnia wóboru lub powołania upłónął okres krótszó niż ustalonó przez honstótucję dla konstótucójnóch organów
władzó publicznej lub osób wchodzącóch w ich składI czasI w któróm organó te lub osobó pełniłó funkcje
według przepisów dotóchczasowóchI wlicza się do kadencji ustalonej w honstótucjiK
ArtK OPVK
NK t okresie O lat od dnia wejścia w żócie honstótucji orzeczenia Tróbunału honstótucójnego o niezgodności z
honstótucją ustaw uchwalonóch przed dniem jej wejścia w żócie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez
pejmI któró może odrzucić orzeczenie Tróbunału honstótucójnego większością OLP głosówI w obecności co
najmniej połowó ustawowej liczbó posłówK kie dotóczó to orzeczeń wódanóch w następstwie pótań prawnóch
do Tróbunału honstótucójnegoK
OK mostępowanie w sprawach o ustalenie przez Tróbunał honstótucójnó powszechnie obowiązującej wókładni
ustawI wszczęte przed wejściem w żócie honstótucjiI podlega umorzeniuK
PK w dniem wejścia w żócie honstótucji uchwałó Tróbunału honstótucójnego w sprawie ustalenia wókładni ustaw
tracą moc powszechnie obowiązującąK t mocó pozostają prawomocne wóroki sądu oraz inne prawomocne
decózje organów władzó publicznejI podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego przez Tróbunał
honstótucójnó w drodze powszechnie obowiązującej wókładni ustawK
ArtK O40K
t okresie roku od dnia wejścia w żócie honstótucji ustawa budżetowa może przewidówać pokrówanie deficótu
budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnóm banku państwaK
ArtK O4NK
NK rmowó międzónarodowe ratófikowane dotóchczas przez ozeczpospolitą molską na podstawie obowiązującóch
w czasie ich ratófikacji przepisów konstótucójnóch i ogłoszone w azienniku rstaw uznaje się za umowó
ratófikowane za uprzednią zgodą wórażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisó artK 9N honstótucjiI jeżeli z
treści umowó międzónarodowej wónikaI że dotóczą one kategorii spraw wómienionóch w artK U9 ustK N
honstótucjiK
OK oada jinistrów w ciągu O lat od wejścia w żócie honstótucji przedstawi pejmowi wókaz umów
międzónarodowóch zawierającóch postanowienia niezgodne z honstótucjąK
PK penatorowie wóbrani przed dniem wejścia w żócie honstótucjiI którzó nie ukończóli PM latI zachowują swoje
mandató do końca kadencjiI na którą zostali wóbraniK
4K mołączenie mandatu posła lub senatora z funkcją lub zatrudnieniemI któróch dotóczó zakaz określonó w artK NMPI
powoduje wógaśnięcie mandatu po upłówie miesiąca od dnia wejścia w żócie honstótucjiI chóba że poseł albo
senator wcześniej zrzeknie się funkcji albo ustanie zatrudnienieK
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RK pprawó będące przedmiotem postępowania ustawodawczego albo przed Tróbunałem honstótucójnóm bądź
Tróbunałem ptanuI a rozpoczęte przed wejściem w żócie honstótucjiI są prowadzone zgodnie z przepisami
konstótucójnómi obowiązującómi w dniu rozpoczęcia sprawóK
SK t okresie O lat od dnia wejścia w żócie honstótucji oada jinistrów ustaliI które z uchwał oadó jinistrów oraz
zarządzeń ministrów lub innóch organów administracji rządowejI podjęte lub wódane przed dniem wejścia w
żócie honstótucjiI wómagają – stosownie do warunków określonóch w artK UT ustK N i artK 9O honstótucji –
zastąpienia ich przez rozporządzenia wódane na podstawie upoważnienia ustawóI której projekt w odpowiednim
czasie oada jinistrów przedstawi pejmowiK t tóm samóm okresie oada jinistrów przedstawi pejmowi projekt
ustawó określającejI które aktó normatówne organów administracji rządowejI wódane przed dniem wejścia w
żócie honstótucjiI stają się uchwałami albo zarządzeniami w rozumieniu artK 9P honstótucjiK
TK lbowiązujące w dniu wejścia w żócie honstótucji aktó prawa miejscowego oraz przepisó gminne stają się
aktami prawa miejscowego w rozumieniu artK UT ustK O honstótucjiK
ArtK O4OK
Tracą mocW
NF ustawa konstótucójna z dnia NT października N99O rK o wzajemnóch stosunkach międzó władzą ustawodawczą i
wókonawczą ozeczópospolitej molskiej oraz o samorządzie terótorialnóm EazK rK kr U4I pozK 4OSI z N99R rK kr
PUI pozK NU4 i kr NRMI pozK TO9 oraz z N99S rK kr NMSI pozK 4UUFI
OF ustawa konstótucójna z dnia OP kwietnia N99O rK o tróbie przógotowania i uchwalenia honstótucji
ozeczópospolitej molskiej EazK rK kr STI pozK PPS i z N994 rK kr SNI pozK ORNFK
ArtK O4PK
honstótucja ozeczópospolitej molskiej wchodzi w żócie po upłówie P miesięcó od dnia jej ogłoszeniaK
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW AK Kwaśniewski
mrezódent ozeczópospolitej molskiejW iK Kaczyński
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