
w tros(ę o byt i p.'ysdo'ść naszej ojczyzny'
odzyslQłszy w 1939 Eku nożli*ość su'eMnggo i demokdydn.go

tumwimiaotjlo*i.,

k Rrd ,yTo.po '.j

złółno ui@y w Boga

bę!łc.go Źródłeń prawdy' śpńvicdlivości, ótń i pielfu.

j'ł i nie podzielljsy 'q *i'j'.

a b uniłenfie wdości ływodący z imycb źnjde]

uob€c dob.a wpó|ifgo - Polski.

wdzię.ńi nfuzyn pżod(ń a i.h piacę. a łal*ę o niepodleglość
okupiooą olrr)myni oE'lmi' a *ulfuĘ zakoueńmą w cbmś.liaiskin

dzi.dzictłi. N'odu i ogólio|u&*].h widościach'

M*iąfując do mjlepśżych hdycji BtrMej i Dnricj RazypospoliGj,

nbowi@i by pŹ€Lmi prys4T
co .enn. z ponad rysi@ldnicgo dorcbku,

da.zń wi@mi wsŃlnoq z neyni mda}mi rc^im}ni po św'sE,

śuio'lońi poMby sspółpńcJ z. ugy!'timi tńjaBi
dra dobra Rodzńy Lldzkiej,

pom goPl.l dBwdcćn 7 !7.os' gdy podsuwose wobGJ ' pŹql
c'oyieka były y nffŹj ojczy:fuie łanme.

pngńąc n! zaw!4 4gwłsb*& pffa*. obysatkkje. a dzialmiu
:oJylu.j' puhL./!}ń fa!6fu. Pek]noe splJqo'

c p(do! odpd:.-d? dnof' p .d BUg ń lub p ćd *łaq'm 'umeam'

usbańmy Kdsy!.jg l|ze.z}lospolibj Pokrięj

]ako piawa po&6*ow. dla pańsM!

opft ni pGaowmiu wolDości i sEawien wości, wspó]dznimiu !ładz'
e mmmicrc(, un&ntuie.j

upr'łiieni! Óbyw&li i ich ł.pólno!'

wYys*i.h, kilŹy dla doba TŹsicj Rtczypspolit]
Ę KoBt,fucję będą losołali,

wz}avmy, aĘ czyni]i b, db€jąc o febovmie pŹyr.dzorej godloś.i cdołićtĄ
jego pn*a do *olności i obołiązlu solidmości z ino'rj.

tr pogmołaie rych uMd nieli u niewru9oi4 pods6*ę
RrzyFspolitej Polskiej.



ROZDZIAL I. RZECZPOSPOLITA

B@tlzid I

BZECZPloSPOLTTA

Art l.

Reczpdpolita Polsta j*t .lobrem vspólnym mz'stkich obywateli'

Ar1,2,

fuec7Pospolitą PÓhta Je{ demokralychyh pańcN r T Pm*ryn mf\ wis
tliającym aady spńvied]iworści społ4aćj'

Art 3.

R@fpospolita Polsta j*t pansrw€n jednolityn'

A.L 4.

1. władza zNi.rzctnia w Rzeczy!óspolitej Pols*iej !a1eźy do NŃdu'
2. N&jd spńquje władzę pŹez swoich pfudślawicie1i ]ub bezpośEdDio'

Art 5.

Rftczpospolil. Po]ska st@że niepodlćgłości i nifiruzal'ości swoj€go
t.qtorium, zaPmia wol!Ńci i prawa człowieka i obyvate]a trŹ bez.
pifrnsNo ob'Ąlaleli' !trr d.edlicso nmdoyego ofu 7Jpeunjd
ocbrcnę śrcdowistą kimjąc się zM& a'łnovaźo'eco Ńzvoju'

ArL ó.

1. Rzezpospolita PÓlŚka stwea wmŃi uPowsrechni&ia i równego
.loŚtępu do dób. tulnlry, będacej źródlem to^mości narcdu po]skjego' jego

2. RŹcżpospolila Polst! udziela ponocy Polatom zmi€gla\m a greicą
w ehowMiu ich związkóv z naodow'm &iedzictwen tulfutdnF'

A't' 7'

orgmy wladzy pub]iĆńej działają na podstavie i w g.miĆach pnva'

ArŁ E.
1. Kons|ytucja jest najwyższyn Praw€m Rzaz'!@poli1ej Po]stjej'
2. Prrpisy Konsry$cji stNuje sję bezpośrednio, chyba ź. knst'1ucja
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ROZDZJ.\LI RZECZPOSPOUTA

R,ec,lxJŚpoli|a Po]ska przcsfuzega rłi4'4ceg. j4 piasa mędfynmdoNego'

Arf 10,
1' Usd'] Rzec,yposPohej Polskiej opicra się na podziale i nlsnosadze
łIadzy usbwodl*Ćzej, sładzy w'konasczej i wladzy ŚqddwnjĆzcj'
2. Wadze usl!sod!s.7! sFasują se.jn i senat. ł]!dzę *'konawczą
Prezydent Rzcczypospolll€j Pols|iej l Rlda Minnaów' a władzę sądo*nicru

Art ll,
1. Rzeczpospoljta Po]ska zapewnia wolność twożenia i dzia]mia panij
po]itycnych Panie pr|itycfńe zrzeszają na zasaduch dobrcłolnośĆi i ró*
ności obywateli pohkich s ce]Ll Npb{ania nelclańi dÓń.lśltycznyfu na
lrsŹa]rowanie ponyli pańslwa'
2. Finansowoie pńii lolitlczny.h jc$ jayne'

A.t 12.

Rzeczpospolib Pohka zap.ivnia wolność twoŻenia i działania zwią?ków
zawodoYych. olealizfuJi społeĆfńo awodow!.lr rc]nikóv, sto!'a',!7rń.
ro.hów obyyatelski.h' i.ń}.h dobtowolnych zrzeszeń omz lindacji'

Art. 13.
zaklzańe ]est ist.icnic panii politycnych i innych organj7'cji odwofują.ych
się *' lwoich progrmach do totalitam}ch Detod j PBktyk działdja nazizmu,
faszy7mu i tonunjzmu. a ta]de tych, klór'ch pogran lub &ja]a]ność
zaklada lub dopuszcza nienr{iść rasopą i narodowościową, slosowanie
pżemocy w celu fdobycla władzy lub łprywu na politykę pańslsa albo
p[ewiduje ulljnjenie struklul lub .złonko$wx'

Art, 14,
Rfeczpospoliu Polsl.a 7ape*nia sÓlność prasy i imych środków spole.7re8o

Arl. 15.
l. Ustlój telytoriatn! RzeczyloŚpolilej Pohkiej zapewda dece raiizeję



RozDzAŁ I' kzEczPosPouTA

ż. zasdliczy Podfia] leryloriltny paistva uwzg]ędniający więzi społezne.
goĘoddze ]ub kultmwe i apM]ający jednośtkon tel],'tońalnyn zdolność
qkonywmia udln publicnych ok.śta usta{a'

Art 16,

1 og,a ńi€sztadcóB j€dnost€k Aarjlicmgo Podfialu t€r!łońalnego stamwi
z mcy prawa wsPólnotę śmoŹądową'
2. sdolząd &r''lolialny ucrcsticzy w spńwowdiu władzy publicznej'

Pt'zysfugrrjącą nu ł !r@ch uslav istot]tĄ cfęść zadaó pub]icfuych smorzad

FTtonuje w inieniu wlsnyD i na łlsną odpowiedżi!]no#

Ań' l'.

|. $ dJoo^ tsu|j mofna lqoźy. !mo'Z{dy aqodoue' tF?lLią.e
Ósoby Nykonujące mwody Dufmia publjcznego i spra{ują€ pieczę nad
na].ż}t}n łykonywmiem rych zaYodós w 8Bńcach intercsu Publicznego

2. w diodu ustasT noma fwoŹyć IóMież ime rcdżaje smoŹądu'
smwądy te nie sogą nmszać wolności {ykonywana ,lwodu m

orfiic,aĆ wÓ| rsci podejoowmia d/|'l']rN. i 8osodecri'

Art 18,

Malż€ńst{o jato związ.k tobiety i mężczyny, lodzrną mcrcaynŚrwo
i ńdŹicie]stwo fujdują się Pod ochmną i opiek4 Rz{zyPospoIitej PÓlski.j'

Art 19.

Ru czPospolila Polsta Ślejarna opieką otacza welemów walł o liepodleg
lośt. ełas*a inwalidów wojemycn'

Arr.20.
sPol*zna gospodeka ry'tw3 opalta na wo]ności dziala]roś.i gÓspo<larcuj.
tlNośĆi pĄvatnej o@ solidmości. dialo8! i współpracy p&tńćńv
spol@zny.h *mowi po&tawę ustroju gÓspodffirgo R@zypospolitej

Att' 21'

|. Rrczpoqpo||b Pol'La (hJoru q|No& l pmqo łie.Lid.Did'
2. w}avlszczenie j$t dopus&z21ne jedynje wó*czas' gdy jest dokoĄryme
fu cele publicme i a sfusznyń odszl.odowfuien'
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