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ROZDZIA" 1
ZASADY KARDYNALNE

Art. 1
Polska jest Rzecz"pospolit".

Art. 2
1. W!adza w Rzeczypospolitej nale#y do narodu.
2. Naród stanowi" obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
1. Naród sprawuje w!adz$ poprzez przedstawicieli.
2. W!adz$ ustawodawcz" w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sejm i
Senat, w!adz$ wykonawcz" -- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
w!adz$ s"downicz" -- S"d Najwy#szy i s"dy powszechne.

Art. 4
1. Rzeczpospolita Polska strze#e suwerenno%ci narodu, niepodleg!o%ci i
ca!o%ci pa&stwa, chroni przyrodzone cz!owiekowi prawa i gwarantuje
wolno%ci obywatelskie.
2. Zakres tych gwarancji okre%laj" ustawy.

Art. 5
1. 'ycie, wolno%( i w!asno%( wszystkich na obszarze Rzeczypospolitej jest
przedmiotem szczególnej ochrony prawa.
2. W czasie pokoju kara %mierci mo#e by( wymierzona za zabójstwo z
winy umy%lnej.
3. Pozbawienie cz!owieka wolno%ci mo#e nast"pi( wy!"cznie w zwi"zku z
pope!nieniem przeze& czynu zabronionego pod gro)b" kary przez
ustaw$ i na podstawie orzeczenia s"du, chyba #e zosta! schwytany na
gor"cym uczynku.
4. Pozbawienie albo ograniczenie w!asno%ci mo#e nast"pi( wy!"cznie na
podstawie lub w wykonaniu orzeczenia s"du w zwi"zku z pope!nieniem
przez w!a%ciciela czynu zabronionego pod gro)b" kary przez ustaw$ lub
niewykonaniem zobowi"zania umownego, albo wynikaj"cego z ustawy.

Art. 6
1. Wszystkie organy pa&stwowe i samorz"dowe dzia!aj" na podstawie
przepisów prawa.
2. Ka#dy ma prawo do wynagrodzenia szkody wyrz"dzonej mu przez
organ pa&stwowy lub samorz"dowy wskutek czynno%ci urz$dowej
sprzecznej z prawem.

Art. 7
1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej s" równi wobec prawa bez wzgl$du
na narodowo%(, ras$, wyznanie, p!e(, pogl"dy polityczne i wszelkie inne
pogl"dy.
2. Ma!oletni do lat 18 pozostaj" pod w!adz" rodzicielsk" lub opieku&cz".
Odj$cie rodzicom w!adzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie mo#e
nast"pi( tylko w drodze orzeczenia s"dowego, z powodu pope!nienia na
szkod$ ma!oletniego czynu zabronionego pod gro)b" kary.
3. Uchylanie si$ od obowi"zków wynikaj"cych z w!adzy rodzicielskiej
podlega karze.

Art. 8
1. Ko%cio!y rz"dz" si$ w!asnymi prawami. Wszyscy mieszka&cy
Rzeczypospolitej Polskiej mog" wykonywa( przepisy swej religii oraz
sprawowa( przewidziane w niej obrz$dy zarówno prywatnie, jak i
publicznie, o ile nie stanowi" one czynów zabronionych pod gro)b" kary
przez ustaw$, nie sprzeciwiaj" si$ porz"dkowi publicznemu ani
obyczajno%ci publicznej.
2. Nikt nie mo#e by( zmuszony do udzia!u w czynno%ciach lub obrz$dach
religijnych, chyba #e pozostaje pod w!adz" rodzicielsk" lub opieku&cz".
3. Dni %wi"teczne okre%la ustawa.

Art. 9
1. Nikt nie mo#e, wbrew stronom, podwa#y( umowy, ani zmieni( jej tre%ci,
chyba #e stanowi ona czyn zabroniony pod gro)b" kary przez ustaw$,
wynika z takiego czynu, albo ma go na celu.
2. Ustanawianie monopoli jest zakazane.

Art. 10
Za wyj"tkiem stanu wojennego lub stanu wyj"tkowego si!y zbrojne mog"
by( u#yte tylko na plecenie w!adz cywilnych w wypadkach przewidzianych
ustawami, do u%mierzania rozruchów lub przymusowego wykonania
przepisów prawa.

Art. 11
1. Nie mo#e by( wprowadzona cenzura ani system koncesyjny na
wydawanie i rozpowszechnianie druków, audycji radiowych i
telewizyjnych.
2. Sposób emisji audycji radiowych i telewizyjnych okre%la ustawa.

ROZDZIA" 2
W"ADZA USTAWODAWCZA
CZ#$% I
SEJM

Art. 12
1. Sejm sk!ada si$ ze 120 pos!ów wybranych na cztery lata w g!osowaniu
powszechnym, bezpo%rednim, równym i tajnym.
2. Prawo wybierania pos!ów ma ka#dy obywatel polski, który w dniu
wyborów uko&czy! 21 lat, korzysta z pe!ni praw cywilnych i zamieszkuje
w okr$gu wyborczym w dniu wyborów.
3. Prawo wybieralno%ci ma ka#dy obywatel polski, maj"cy prawo
wybierania do Sejmu.

Art. 13
Nie mo#na !"czy( mandatu poselskiego z urz$dem Prezydenta
Rzeczypospolitej, ministra, wiceministra i sekretarza stanu, wojewody i
s$dziego. Pose! obejmuj"cy p!atn" s!u#b$ w administracji pa&stwowej lub
stanowisko s$dziego traci mandat.

Art. 14
Wa#no%( wyborów stwierdza S"d Najwy#szy.

Art. 15
Pose! nie mo#e by( zatrzymany ani poci"gni$ty do odpowiedzialno%ci za
swoj" dzia!alno%( w Sejmie, jak i poza Sejmem w czasie trwania mandatu,
bez zezwolenia Sejmu. W przypadku schwytania pos!a na gor"cym uczynku,
s"d ma obowi"zek niezw!ocznie powiadomienia o tym Marsza!ka Sejmu, dla
uzyskania zezwolenia Sejmu na aresztowanie i dalsze post$powanie karne.
Na #"danie Marsza!ka Sejmu zatrzymany pose! powinien by( niezw!ocznie
uwolniony.

Art. 16
Pose! nie mo#e na swoje ani na obce imi$ kupowa( ani dzier#awi( mienia
pa&stwowego, ani przyjmowa( zamówie& rz"dowych na dostawy lub roboty.
W razie stwierdzenia orzeczeniem S"du Najwy#szego naruszenia niniejszego
artyku!u, pose! traci mandat.

Art. 17
Pos!owie otrzymuj" diety okre%lone regulaminem Sejmu.

Art. 18
Kadencja Sejmu rozpoczyna si$ w dniu pierwszego posiedzenia i trwa do
czasu zebrania si$ pos!ów na pierwszym posiedzeniu nast$pnej kadencji.

Art. 19
1. Pierwsze posiedzenie Sejmu zwo!uje Prezydent Rzeczypospolitej
najpó)niej 30 dnia od zako&czenia wyborów. Sejm wybiera ze swego
grona Marsza!ka i wicemarsza!ków, którzy sk!adaj" %lubowanie na r$ce
Prezydenta. Pos!owie sk!adaj" %lubowanie na r$ce Marsza!ka Sejmu.
2. Pozosta!e posiedzenia Sejmu zwo!uje Marsza!ek. Musi uczyni( to w
przeci"gu dwóch tygodni na #"danie co najmniej jednej czwartej
pos!ów.

Art. 20
1. Obrady Sejmu s" jawne. Sejm mo#e uchwali( tajno%( obrad, je#eli
wymaga tego dobro pa&stwa.
2. Porz"dek prac Sejmu, rodzaj i liczb$ komisji okre%la regulamin
uchwalony przez Sejm.

Art. 21
1. Ustawa uchwalona przez Sejm zaskuje moc obowi"zuj"c" w czasie
przez ni" sam" okre%lonym, nie wcze%niej jednak ni# po podpisaniu jej
przez Prezydenta i og!oszeniu w Dzienniku Ustaw.
2. Ustawa zmieniaj"ca system podatkowy, wprowadzaj"ca op!aty
publiczne, albo nak!adaj"ca inne, powszechnie obowi"zuj"ce obci"#enia
finansowe, wchodzi w #ycie najwcze%niej po czterech latach od jej
uchwalenia.
3. Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy mi$dzynarodowej nast$puje w
drodze ustawy.

Art. 22
Zaci"gni$cie po#yczki pa&stwowej albo udzielenie gwarancji finansowej
przez pa&stwo mo#e nast"pi( tylko w drodze ustawy.

Art. 23
1. Ustawa ustala corocznie bud#et pa&stwa.
2. Prezydent przedstawia corocznie Zgromadzeniu Narodowemu
sprawozdanie z wykonania bud#etu za rok poprzedni.
3. Wniosek w przedmiocie udzielenia Prezydentowi absolutorium
przedstawia Zgromadzeniu Nrodowemu Najwy#sza Izba Kontroli.

Art. 24
1. Inicjatywa ustawodawcza przys!uguje pos!om i Senatowi.
2. Prezydentowi przys!uguje prawo inicjatywy ustawodawczej wy!"cznie w
odniesieniu do ustawy bud#etowej.

CZ#$% II
SENAT

Art. 25
1. Senat sk!ada si$ z 49 senatorów i jest wybierany na okres kadencji
Sejmu.
2. Prawo wybierania senatorów maj" obywatele polscy, piastuj"cy w dniu
wyborów do Senatu funkcje publiczne z wyboru.
3. Prawo wybieralno%ci do Senatu ma ka#dy obywatel polski, maj"cy
prawo wybierania do Sejmu.
4. Art. 12 ust. 4, art. 13, 16, 17 i 18 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 26
Wa#no%( wyborów stwierdza S"d Najwy#szy.

Art. 27
1. Kadencja Senatu rozpoczyna si$ w dniu pierwszego posiedzenia i trwa
do czasu zebrania si$ senatorów na pierwsze posiedzenie nast$pnej
kadencji.
2. Artyku!y 19 i 20 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 28
Sejm i Senat tworz" Zgromadzenie Narodowe.

CZ#$% III
USTAWODAWSTWO

Art. 29
1. Uchwalon" ustaw$ Sejm niezw!ocznie przekazuje Senatowi, który w
terminie 30 dni podejmuje uchwa!$ w sprawie jej zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu ustawy Senat przekazuje j" niezw!ocznie Prezydentowi.
2. Je%li Senat w terminie 30 dni nie podejmie uchwa!y o której mowa w
ust. 1, Sejm przekazuje uchwalon" ustaw$ Prezydentowi.
3. W razie odmowy zatwierdzenia ustawy Senat przekazuje j" niezw!ocznie
Sejmowi. Je%li Sejm nie odrzuci poprawek Senatu, przekazuje ustaw$
Prezydentowi.
4. Do odrzucenia poprawek Senatu niezb$dna jest wi$kszo%( dwóch
trzecich g!osów obecnych pos!ów. W razie odrzucenia poprawek Senatu
Sejm przekazuje ustaw$ Prezydentowi.

Art. 30
1. Prezydent podpisuje ustaw$ w terminie 14 dni od przekazania mu jej
przez Sejm lub Senat. Ustawa wchodzi w #ycie najwcze%niej z dniem
og!oszenia jej w Dzienniku Ustaw.
2. W razie odmowy podpisania ustawy w terminie wskazanym w ust. 1,
Prezydent przekazuje j" niezw!ocznie Sejmowi z uzasadnieniem
odmowy.
3. W razie odrzucenia veta Prezydent niezw!ocznie podpisuje i og!asza
ustaw$, je%li zosta!a ona potwierdzona wi$kszo%ci" g!osów
Zgromadzenia Narodowego, w obecno%ci co najmniej po!owy
ustawowej liczby pos!ów i senatorów.

ROZDZIA" 3
PREZYDENT

Art. 31
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest na okres lat pi$ciu w
g!osowaniu powszechnym, równym, bezpo%rednim i tajnym.
2. Na prezydenta mo#e by( wybrany obywatel polski, który uko&czy! 35 lat
i korzysta z pe!ni praw wyborczych do Sejmu.
3. Kadencja Prezydenta liczy si$ od dnia obj$cia przez niego urz$du.
4. Wybory Prezydenta zarz"dza Marsza!ek Sejmu nie wcze%niej ni# na trzy
miesi"ce przed up!ywem kadencji urz$duj"cego Prezydenta, a w raie
opró#nienia urz$du Prezydenta -- nie pó)niej ni# w czternastym dniu po
opró#nieniu urz$du, wyznaczaj"c dat$ wyborów w przeci"gu dwóch
miesi$cy od dnia zarz"dzenia wyborów.

Art. 32
Wa#no%( wyboru Prezydenta stwierdza S"d Najwy#szy.

Art. 33
1. Marsza!ek Sejmu zwo!uje Zgromadzenie Narodowe w celu:
a. przyj$cia przysi$gi od nowo wybranego Prezydenta,
b. uznania niezdolno%ci Prezydenta do sprawowania urz$du ze
wzgl$du na stan zdrowia,
c. rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta z wykonania bud#etu i
przyj$cia uchwa!y w przedmiocie absolutorium,
d. rozpatrzenia sprawy postawienia Prezydenta w stan oskar#enia
przed S"dem Najwy#szym,
e. rozpatrzenia veta Prezydenta,
f. powo!ania lub odwo!ania Prezesa Najwy#szej Izby Kontroli,
2. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marsza!ek Sejmu.

Art. 34
Nowo wybrany Prezydent obejmuje urz"d po z!o#eniu wobec
Zgromadzenia Narodowego przysi$gi tre%ci nast$puj"cej:
Obejmuj"c urz"d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przysi$gam
Narodowi Polskiemu, #e postanowieniom Konstytucji wierno%ci dochowam,
wszelkie niebezpiecze&stwa od pa&stwa b$d$ czujnie odwraca!, a trosk$ o
jego dobro za naczelny poczytywa! sobie obowi"zek.

Art. 35
1. Prezydent sprawuje w!adz$ wykonawcz" w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent powo!uje i odwo!uje ministrów i wojewodów.
3. Prezydent odwo!a ministra równie# w razie wyra#enia mu votum
nieufno%ci przez Sejm.
4. Votum nieufno%ci wobec ministra Spraw Zagranicznych, ministra Obrony
lub ministra Spraw Wewn$trznych wymaga wi$kszo%ci dwóch trzecich
g!osów co najmniej po!owy ustawowej liczby pos!ów.

Art. 36
1. Prezydent wydaje rozporz"dzenia wykonawcze z upowa#nienia ustawy.
2. Rozporz"dzenie Prezydenta wchodzi w #ycie po podpisaniu go przez
w!a%ciwego ministra najwcze%niej w dniu og!oszenia w Dzienniku
Ustaw.

Art. 37
1. Je%li w terminie trzech miesi$cy od wniesienia przez Prezydenta
projektu ustawy bud#etowej do Sejmu nie zostanie mu ona przekazana
w trybie przewidzianym w art. 29, Prezydent mo#e rozwi"za( Sejm i
Senat.
2. W razie rozwi"zania Sejmu i Senatu Prezydent rozpisuje wybory
najpó)niej w sze%( miesi$cy od tej daty.
3. W okresie mi$dzy rozwi"zaniem Sejmu i Senatu a pierwszym
posiedzeniem nowo wybranych Izb, Prezydent wydaje dekrety z moc"
ustawy.

4. Dekrety nie mog" dotyczy(:
a. zmiany Konstytucji,
b. ordynacji wyborczej,
c. zmiany systemu podatkowego, wprowadzenia op!at publicznych,
ani na!o#enia innych, powszechnie obowi"zuj"cych obci"#e&
finansowych.
5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, Prezydent nie mo#e równie#
zaci"ga( w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zobowi"za&
mi$dzynarodowych obci"#aj"cych finanse pa&stwa.

Art. 38
1. Urz"d ministra tworzy si$ w drodze ustawy.
2. Ministrowie na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydaj"
zarz"dzenia. Prezydent mo#e uchyli( zarz"dzenie wydane przez
ministra.
3. Wojewoda jest organem administracji pa&stwowej i przedstawicielem
Prezydenta w województwie.

Art. 39
1. Prezydent mo#e wprowadzi( stan wojenny na cz$%ci lub ca!ym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je%li wymaga tego zewn$trzne
zagro#enie bezpiecze&stwa pa&stwa. Z tego samego powodu Prezydent
mo#e og!osi( cz$%ciow" lub powszechn" mobilizacj$.
2. Prezydent mo#e wprowadzi( na czas oznaczony, nie d!u#szy ni# trzy
miesi"ce, stan wyj"tkowy na cz$%ci lub na ca!o%ci terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w razie rozruchów wewn$trznych lub
rozleg!ych knowa& o charakterze zdrady stanu, a tak#e w razie kl$ski
#ywio!owej. Przed!u#enie stanu wyj"tkowego ponad trzy miesi"ce mo#e
nast"pi( tylko raz, na mocy uchwa!y Zgromadzenia Narodowego.
3. Ograniczenie stosowania art. 5 i art. 9 w stanie wojennym i w stanie
wyj"tkowym oraz tryb wprowadzania stanu wojennego i stanu
wyj"tkowego okre%laj" ustawy.
4. W okresie stanu wojennego i stanu wyj"tkowego art. 37 nie ma
zastosowania. W stanie wojennym nie ma zastosowania art. 21 ust.

Art. 40
1. Prezydent za naruszenie konstytucji lub ustaw, a w szczególno%ci w
razie odmowy udzielenia mu absolutorium oraz za przest$pstwo mo#e
by( postawiony w stan oskar#enia przed S"dem Najwy#szym.
2. Postawienie Prezydenta w stan oskar#enia przed S"dem Najwy#szym
mo#e nast"pi( uchwa!" Zgromadzenia Narodowego, podj$t"
wi$kszo%ci" co najmniej dwóch trzecich g!osów ustawowej liczby
cz!onków Zgromadzenia. Z chwil" postawienia w stan oskar#enia
Prezydent tymczasowo nie mo#e sprawowa( urz$du.

Art. 41
1. Opró#nienie urz$du Prezydnta przed up!ywem kadencji nast$puje
wskutek:
a. %mierci,
b. zrzeczenia si$ urz$du,
c. uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwa!ej niezdolno%ci do
sprawowania urz$du ze wzgl$du na stan zdrowia uchwa!" podj$t"
wi$kszo%ci" co najmniej dwóch trzecich g!osów ustawowej liczby
cz!onków Zgromadzenia,
d. z!o#enia z urz$du orzeczeniem S"du Najwy#szego.
2. W razie, gdy urz"d Prezydenta jest opró#niony, do czasu obj$cia urz$du
przez nowego Prezydenta, a tak#e gdy Prezydent tymczasowo nie mo#e
sprawowa( urz$du, zast$puje go Marsza!ek Sejmu; Marsza!ek Sejmu
zast$puje Prezydenta równie# po up!ywie kadencji Sejmu.

ROZDZIA" 4
W"ADZA S&DOWNICZA
CZ#$% I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 42
Nikt nie mo#e by( pozbawiony s"du. 'adna ustawa nie mo#e zamyka(
drogi s"dowej dla dochodzenia krzywdy i straty. Nikt nie mo#e by(
pozbawiony prawa do ochrony.

Art. 43
S"dy wymierzaj" sprawiedliwo%( w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 44
Organizacj$, w!a%ciwo%( i sposób dzia!ania wszelkich s"dów okre%laj"
ustawy.

Art. 45
1. S$dziowie s" w sprawowaniu swego urz$du niezawi%li.
2. Orzeczenia s"dowe nie mog" by( zmienione ani przez w!adz$
ustawodawcz", ani przez wykonawcz".
3. Prawo darowania lub z!agodzenia kary przys!uguje wy!"cznie
Prezydentowi Rzeczypospolitej.
4. Prezydent nie mo#e korzysta( z tego prawa w stosunku do ministrów
zas"dzonych w zwi"zku z pe!nieniem przez nich urz$du.
5. Amnestia mo#e by( og!oszona tylko w drodze ustawy.

Art. 46
1. S$dzia mo#e by( z!o#ony z urz$du, zawieszony w urz$dowaniu,
przeniesiony na inne miejsce lub w stan spoczynku wbrew swej woli
wy!"cznie na mocy orzeczenia s"dowego i tylko w wypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. S$dzia nie mo#e by( poci"gni$ty do odpowiedzialno%ci karnej, ani
pozbawiony wolno%ci bez uprzedniej zgody wskazanego przez ustaw$
s"du, chyba #e zosta! schwytany na gor"cym uczynku.

Art. 47
Rozprawy przed wszystkimi s"dami odbywaj" si$ jawnie, chyba #e ustawa
przewiduje wy!"czenie jawno%ci.

CZ#$% II
S&D NAJWY'SZY

Art. 48
1. S$dziów S"du Najwy#szego powo!uje Senat spo%ród kandydatów
przedstawionych przez Marsza!ka Sejmu oraz kandydatów
przedstawionych przez Prezydenta. Kandydatów do przedstawienia
rekomenduje Marsza!kowi Sejmu i Prezydentowi Krajowa Rada
S"downictwa.
2. Uchwa!a powo!uj"ca s$dziego S"du Najwy#szego zapada wi$kszo%ci" co
najmniej czterech siódmych g!osów ustawowej liczby senatorów.
3. Uprawnienia, sk!ad i sposób dzia!ania Krajowej Rady S"downictwa
okre%li ustawa.
4. Pierwszy Prezes S"du Najwy#szego jest powo!ywany spo%ród s$dziów
S"du Najwy#szego oraz odwo!ywany przez Senat na wniosek Marsza!ka
Sejmu w porozumieniu z Prezydentem. Prezesów S"du Najwy#szego
powo!uje i odwo!uje Senaz na wniosek Pierwszego Prezesa S"du
Najwy#szego. Ust. 2 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 49
1. S"d Najwy#szy:
a. orzeka o zgodno%ci ustaw i dekretów Prezydenta z moc" ustawy z
Konstytucj" oraz zgodno%ci rozporz"dze& Prezydenta i zarz"dze&
ministrów z Konstytucj" i ustawami,
b. rozpatruje sprawy przeciwko Prezydentowi, wniesione w trybie
przewidzianym w art. 40,
c. orzeka w sprawach sywilnych i karnych.
2. Post$powanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. a wszczyna si$
na wniosek pos!a, senatora oraz Prezydenta. Prezydent mo#e z!o#y(
wniosek o wszcz$cie post$powania przed podpisaniem ustawy.

CZ#$% III
S&DY POWSZECHNE

Art. 50
S$dziowie powo!ywani s" przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady
S"downictwa.

Art. 51
1. S$dziowie s"dów powszechnych podlegaj" jedynie ustawom.
2. Na wniosek obywatela s"d mo#e wstrzyma( wykonanie decyzji organu
administracyjnego do czasu wydania orzeczenia co do jej zgodno%ci z
prawem.
3. Wniosek powinien by( sporz"dzony przez adwokata.

CZ#$% IV
PROKURATURA

Art. 52
1. Prokuratura czuwa nad %ciganiem przest$pstw.
2. Prokuratura podlega ministrowi Sprawiedliwo%ci, który sprawuje funkcj$
Prokuratora Generalnego.
3. Sposób powo!ywania i odwo!ywania prokuratorów oraz zasady
organizacji i post$powania organów prokuratury okre%la ustawa.

ROZDZIA" 5
SAMORZ&D TERYTORIALNY

Art. 53
1. Jednostk" samorz"du terytorialnego jest gmina.
2. Gmina posiada osobowo%( prawn" i wykonuje zadania w imieniu
w!asnym, na zasadach okre%lonych przez ustawy.
3. W zakresie przewidzianym przez ustawy gmina wykonuje zadania
administracja pa&stwowej.

Art. 54
1. Organem stanowi"cym gminy jest rada wybierana przez mieszka&ców
gminy. Zasady i tryb wybierania okre%la ustawa.
2. Rada wybiera organy wykonawcze gminy.

ROZDZIA" 6
NAJWY'SZA IZBA KONTROLI

Art. 55
1. Najwy#sza Izba Kontroli powo!ana jest do kontroli dzia!alno%ci
finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów administracji
pa&stwowej. Szczegó!owy zakres dzia!ania oraz organizacj$ Najwy#szej
Izby Kontroli okre%la ustawa.
2. Najwy#sza Izba Kontroli podlega Sejmowi i Senatowi.
3. Prezesa Najwy#szej Izby Kontroli powo!uje i odwo!uje Zgromadzenia
Narodowe uchwa!" podj$t" wi$kszo%ci" co najmniej dwóch trzecich
g!osów obecnych na cz!onków Zgrmadzenia Narodowego, na wniosek
Marsza!ka Sejmu.
4. Prezes Najwy#szej Izby Kontroli przedstawia corocznie Sejmowi i
Senatowi sprawozdania ze swej dzia!alno%ci.

ROZDZIA" 7
GOD"O, BARWY, HYMN I STOLICA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Art. 56
1. God!em Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek or!a bia!ego w koronie
w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej s" kolory bia!y i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek D"browskiego.

Art. 57
God!o, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj" ochronie.

Art. 58
Stolic" Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

ROZDZIA" 8
ZMIANA KONSTYTUCJI

Art. 59
Zmiana Konstytucji mo#e nast"pi( tylko w drodze ustawy, uchwalonej
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wi$kszo%ci" co najmniej dwóch trzecich
g!osów, w obecno%ci co najmniej po!owy ustawowej liczby pos!ów.

Autor: Stanis!aw Michalkiewicz

UZASADNIENIE
Nikogo chyba nie trzeba przekonywa( o potrzebie uchwalenia nowej
Konstytucji. Nikogo te# zapewne nie trzeba przekonywa(, #e tre%( nowej
ustawy zasadniczej powinna wychodzi( naprzeciw spo!ecznym oczekiwaniom
zmiany ustroju spo!eczno-gospodarczego i takiego ukszta!towania ustroju
politycznego, kt%ry -- gwarantuj"c obywatelom jak najszerszy zakres wolno%ci
-- zapewni!by zarazem sprawne funkcjonowanie organizmu pa&stwowego.
Niniejszy projekt tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw.
Rozwi"zania w nim zawarte przes"dzaj" o ca!kowitej i g!$bokiej zmianie
ustroju pa&stwa, poprzez konsekwentne przeprowadzenie zasady rozdzia!u
w!adz oraz wzmocnienie w!adzy wykonawczej przy jednoczesnym
egzekwowaniu jednoosobowej odpowiedzialno%ci. Projekt niniejszy nawi"zuje
do staropolskiej tradycji politycznej, eliminuj"c te elementy, które w
przesz!o%ci doprowadzi!y do anarchii i bezsi!y pa&stwa. Wyzwania, przed
jakimi Polska stoi dzisiaj i przed jakimi b$dzie niejednokrotnie stawa!a w
przysz!o%ci, wymagaj" szczególnej dba!o%ci o takie ukszta!towanie procesu
podejmowania decyzji, by w!adze pa&stwowe w #adnej sytuacji nie popad!y
w stan parali#u.
Z drugiej strony, obywatele ju# na podstawie ustawy zasadniczej powinni
mie( rozeznanie nie tylko co do granic sfery, któr" mog" swobodnie
kszta!towa( przez w!asne dzia!ania, ale i co do sposobu reagowania w!adzy
pa&stwowej w przypadku prób naruszenia ich swobód przez kogokolwiek.
Temu celowi s!u#y wyeksponowanie na pierwszym miejscu zasad
kardynalnych oraz przyj$cie rozwi"za& gwarantuj"cych niezale#no%( i szerokie
kompetencje w!adzy s"downiczej.
Konstytucja nie przes"dza o pomy%lno%ci pa&stwa. Uk!adaj"c j" trzeba
jednak pami$ta( o eliminowaniu rozwi"za&, które prawid!owy tok #ycia
spo!ecznego i pa&stwowego mog" deformowa(, a w szczególno%ci rozwi"za&,
które w perspektywie mog!yby prowadzi( do wyra)nej, trwa!ej, a zw!aszcza
prawnie usankcjonowanej dominacji jakiej% grupy obywateli nad innymi.
Dlatego te# niniejszy projekt eliminuje jakiekolwiek przywileje grupowe,
wychodz"c z za!o#enia, i# w!adza pa&stwowa winna dostrzega( tylko
cz!owieka, obywatela i podatnika. Takie rozwi"zanie zapobiega( ma
przekszta!ceniu pa&stwa w #erowisko dla tych, którzy w jakikolwiek sposób
usi!owaliby takiej transformacji dokona(.

Pa&stwa w swej historii prze#ywaj" wzloty i okresy gorszej koniunktury.
Niekiedy na ich czele staj" jednostki wybitne, utalentowane, które potrafi"
wytyczy( nowe szlaki dziejowe i natchn"( narody entuzjazmem dla sowich
projektów. Bywa jednak i tak, #e na czele pa&stw staj" ludzie mniejszego
formatu. Konstytucja powinna wi$c wzi"( pod uwag$ mo#liwo%( wyst"pienia
równie# i takiej sytuacji, a przyj$te w niej rozwi"zania -- sprzyja(
prawid!owemu biegowi spraw publicznych tak#e i wtedy. niniejszy projekt nie
jest sporz"dzony wedle aktualnych konstelacji personalnych, które w historii
kraju stanowi" zawsze przemijaj"cy epizod, ani wedle ambicji poszczególnych
jednostek. Kieruje si$ dobrem obywateli oraz pomy%lno%ci" i sprawno%ci"
pa&stwa teraz i w przysz!o%ci.
Tytu! rozdzia!u I projektu konstytucji mówi o kardynalnych
(fundamentalnych) zasadach, wyznaczaj"cych z jednej strony zakres dzia!ania
pa&stwa, a z drugiej -- dyrektywy legislacyjne i interpretacyjne dla systemu
prawnego, który na podstawie tej konstytucji by!by tworzony.
Projekt rozró#nia prawa naturalne i wolno%ci obywatelskie. Prawa
naturalne (,,przyrodzone") pa&stwo ma obowi"zek chroni(. Te prawa (#ycie,
wolno%( i w!asno%() przys!uguj" cz!owiekowi (nie tylko obywatelowi) nie
dlatego, #e zosta!y mu przez kogokolwiek nadane, tylko, #e stanowi" cech"
cz!owieka. 'yje on, jest wolny i sprawuje w!adztwo nad rozmaitymi rzeczami
(w!asno%() i przez #adne g!osowanie cech tych utraci( nie mo#e. Dlatego te#
pa&stwo mo#e przyj"( wobec tych przyrodzonych praw tylko funkcj$
ochronn", co zosta!o przedstawione w art. 5.
Wolno%ci obywatelskie natomiast wynikaj" nie bezpo%rednio z natury
cz!owieka, ale ze statusu obywatela i z politycznego ustroju pa&stwa.
Zarówno ten status, jak i ustrój mo#e by( kszta!towany przez suwerena,
dlatego te gwarancje praw obywatelskich mog" by( okre%lone w ustawach.
W projekcie odst"piono od szczegó!owego katalogowania tzw. wolno%ci
obywatelskich (np. nietykalno%ci mieszkania, czy tajemnicy korespondencji),
poniewa# naszym zdaniem wystarczy nakre%li( granice ochrony w!asno%ci, co
zosta!o uczynione w art. 5 ust. 4. Ka#da rzecz (dom, list) jest czyj"%
w!asno%ci" i osoba nie b$d"ca w!a%cicielem musi powstrzyma( si$ od jej
narusze&. W!asno%( oznacza pe!n" w!adz$ nad rzecz", a zatem
podejmowanie przez kogokolwiek czynno%ci, które by pe!ni$ tej w!adzy
podwa#a!y (np. wtargni$cie na teren czyjej% nieruchomo%ci) mo#e legalnie
nast"pi( tylko w sytuacji opisanej w art. 5 ust. 4.

Generalnie projekt kieruje si$ zasad", #e dozwolone jest wszystko, co nie
jest zakazane, a zakazane mo#e by( w zasadzie tylko to, co jest
przest$pstwem albo wykroczeniem. Dotyczy to zw!aszcza wolno%ci umów:
art. 9 ust. 1 stanowi odwrócenie dotychczasowej tendencji, wyra#aj"cej si$
nadrz$dno%ci" prawa stanowi"cego nad kontraktowym.
Projekt potwierdza równo%( obywateli wobec prawa, z jednym wyj"tkiem,
a mianowicie ma!oletnich, pozostaj"cych pod w!adz"
rodzicielsk".Wykonywanie tej w!adzy pozostaje wszelako pod kontrol"
s"dow", chocia# zakres tej kontroli pozostawia rodzicom pe!n" swobod$ w
wychowaniu w!asnych dzieci. Z drugiej jednak strony uchylanie si$ od
obowi"zków wynikaj"cych z w!adzy rodzicielskiej by!oby karalne.
Jak wynika z tekstu rozdzia!u I projektu, by!aby to konstytucja pa&stwa
liberalnego, które mog!oby podejmowa( ingerencje w bardzo ograniczonym
zakresie i w konkretnych sytuacjach. Poniewa# jednak sytuacje te oznaczaj"
kolizj$ z prawem karnym, ingerencja ta musia!aby by( z natury rzeczy
zdecydowana. I o to w!a%nie chodzi.
Wyci"gaj"c wnioski z ma!o zach$caj"cych do%wiadcze& z pracy cia!
kolegialnych nadmiernie rozro%ni$tych, proponuje si$ zmniejszy( liczb$
pos!ów do 120, a senatorów do 49. Proponuje si$ te# podnie%( doln" granic$
wieku uprawniaj"cego do stawania do wyborów. Nie mo#na bowiem
utrzymywa( stanu, kiedy m$#czyzn$, który nie uko&czy! 21 lat prawo uwa#a
(i s!usznie, przynajmniej obecnie w Polsce) za niezdolnego do wzi$cia
odpowiedzialno%ci za w!asn" rodzin$, a jednocze%nie uwa#a!oby go zdolnego
do wzi$cia odpowiedzialno%ci za sprawy pa&stwa. Trzeba te cenzusy wieku
ujednolici(.
W projekcie starano si$ konsekwentnie odcina( wszelkie mo#liwo%ci unii
personalnych mi$dzy w!adz" ustawodawcz", wykonawcz" i s"downicz". Temu
celowi s!u#y m. in. art. 13, nie dopuszczaj"cy piastowania mandatu przez
kogokolwiek, kto podejmuje p!atn" s!u#b$ w administracji pa&stwowej.
Chodzi o to, by pose! nie podlega! s!u#bowo w!adzy wykonawczej, bo nigdy
nie by!oby pewno%ci, czy post$puje w konkretny sposób, bo tak naprawd$
uwa#a, czy realizuje w Sejmie lub Senacie lini$ polityczn" swoich
prze!o#onych. Ten rozdzia! wzmocniony jest art. 24.

Art. 16 utrudnia korumpowanie pos!ów i senatorów przez w!adz$
wykonawcz", a sankcje s" surowe. Generalnie w projekcie starano si$
przeprowadzi( zasad$, #e o wszystkich sprawach finansowych pa&stwa
decyduje parlament (art. 21 ust. 3, art. 22 i art. 23). Gwoli stabilizacji prawa,
zw!aszcza w sprawach gospodarczych, wprowadzony zosta! art. 21 ust. 2.
Odbiera on zarazem pos!om mo#liwo%( za!atwienia sobie ulg podatkowych
(na przyk!ad) w czasie kadencji.
Wybory do senatu nie s" powszechne, a je%liby uzna( je za powszechne,
to nie s" bezpo%rednie. Prawo wybierania maj" tzw. obywatele kwalifikowani,
to znaczy ci, którzy wcze%niej sami zostali wybrani na jakie% funkcje
publiczne. To rozwi"zanie powinno cz$%ciowo udelektowa( równie# tych,
którzy pragn$li, by Senat sta! si$ izb" samorz"dow". Niew"tpliwie bardzo
du#" cz$%( elektorów Senatu stanowiliby cz!onkowie w!adz samorz"dowych.
Wybrany do Senatu mo#e by( jednak ka#dy. Takie ograniczenie kr$gu osób
wybieraj"cych senatorów ma jeszcze jedn" bardzo wa#n" konsekwencj$
polityczn". Senat wybrany w ten sposób stanowi!by z pewno%ci" zapor$ przed
zakusami w!adzy wykonawczej do ograniczania uprawnie& w!adz
samorz"dowych. Praktyka dowodzi, #e taka zapora jest niezb$dna.
Porz"dek ustawodawstwa przyj$ty zosta! z t" my%l", by w przypadku
kontrowersji mi$dzy Sejmem i Senatem ten ostatni mia! mo#liwo%(
wyst"pienia w roli j$zyczka u wagi (art. 30 ust. 3), co powinno zach$ca( Sejm
raczej do wspó!pracy z Senatem, ni# do zra#ania go sobie. Prezydent z kolei,
jako wykonawca ustaw, ma prawo przed!o#enia swoich zastrze#e& w formie
veta, ale je%li wola uchwalenia ustawy zostanie stanowczo potwierdzona
przez w!adz$ ustawodawcz" in corpore, musi t$ ustaw$ wykona(.
Rozwi"zanie przyj$te w art. 29 ust. 3 i 4 powinno zapobiega(
powstawaniu tzw. ,,patów legislacyjnych". Gdy bowiem przyj"( formu!$ (w
art. 29 ust. 3), #e Sejm przekazuje ustaw$
Prezydentowi na tym etapie po uwzgl$dnieniu wszystkich poprawek
Senatu, to mog!aby si$ zdarzy( sytuacja, #e Sejm nie przyj"!by poprawek
Senatu (wystarcza zwyk!a wi$kszo%() ani te# by ich nie odrzuci! (bo np.
zabrak!oby g!osów do wi$kszo%ci kwalifikowanej). Ustawa ta utyka!aby wtedy
w martwym punkcie, co par$ razy zdarzy!o si$ ju# w Sejmie. Dlaczego w
takim razie Sejm w ogóle zajmuje si$ poprawkami Senatu, skoro tak czy owak
przekazuje ustaw$ Prezydentowi? Dlatego, #e okoliczno%(, czy Sejm odrzuci!
poprawki Senatu, czy nie stanowi( mo#e wa#n" informacj$ dla Prezydenta,
czy stanowisko obu izb jest w sprawie ustawy uzgodnione, czy te# -- w razie
np. z!o#enia prezydenckiego veta -- Senat b$dzie g!osowa! przeciwko
Sejmowi. mo#e to wp!yn"( na decyzj$ Prezydenta, a ponadto ma on prawo
wiedzie( takie rzeczy.

W!adza wykonawcza, wed!ug projektu, skupia si$ w osobie Prezydenta.
)ród!em jego w!adzy s" bezpo%rednie wybory powszechne, a wi$c jest to
takie samo )ród!o, jak w przypadku Sejmu. Prezydent jest zatem -- w
zakresie w!adzy przekazanej mu na mocy Konstytucji -- czynnikiem wobec
parlamentu równorz$dnym, a równorz$dno%( t$ podkre%la niezale#no%(
kadencji Prezydenta od kadencji Parlamentu. Intencj" projektu jest
wzmocnienie w!adzy wykonawczej poprzez skupienie decyzji w jednym
o%rodku, ale te# oparcie funkcjonowania tej w!adzy na zasadzie
jednoosobowej odpowiedzialno%ci i egzekwowaniu tej odpowiedzialno%ci.
Prezydent zatem samodzielnie powo!uje ministrów i wojewodów. S" oni
urz$dnikami Prezydenta i jest on wobec nich w pozycji prze!o#onego. Wyra#a
si$ to w mo#liwo%ci uchylenia przez Prezydenta zarz"dzenia ministra. Ale s"
to urz$dnicy szczególnego rodzaju. W przypadku ministrów, ich urz"d nie jest
samodzielnie tworzony przez Prezydenta, ale przez Parlament w formie
ustawy. Prezydent ma swobod$ obsadzania urz$dów; ingerencja Sejmu
dotyczy( mo#e wy!"cznie ministrów i tylko w postaci votum nieufno%ci.
Szczególny charakter i szczególn" pozycj$ ministra podkre%la okoliczno%(, #e
konieczna jest jego zgoda, by rozporz"dzenie Prezydenta nabra!o mocy
prawnej. Podpisuj"c t$ zgod$ bierze minister na siebie polityczn"
odpowiedzialno%( z to konkretne rozporz"dzenie.
Projekt nie przewiduje ani urz$du premiera, tj. pierwszego ministra, ani
te# Rady Ministrów, jako organu kolegialnego. Wynika to z zasady
jednoosobowej odpowiedzialno%ci.
Sejm kontroluje w!adz$ wykonawcz" ju# to poprzez votum nieufno%ci
wobec ministra, ju# to -- tym razem wraz z Senatem, jako Zgromadzenie
Narodowe -- kontroluje samego Prezydenta g!ównie przez decyzje w sprawie
absolutorium.
Zgodnie bowiem z tym projektem, Prezydent ma ogromn" w!adz$, ale
wszystkie decyzje w sprawach finansowych zastrze#one s" do wy!"cznej
gestii parlamentu. Innymi s!owy, Prezydent nie jest na bie#"co kr$powany
ingerencj" Sejmu, ale o ka#d" z!otówk$ musi prosi( parlament i z ka#dej
z!otówki przed parlamentem si$ rozliczy(. W razie nieprawid!owej realizacji
bud#etu projekt przewiduje bardzo surow" sankcj$. Brak zgody parlamentu
na absolutorium jest równoznaczne z postawieniem Prezydenta w stan
oskar#enia przez S"dem Najwy#szym za naruszenie ustawy bud#etowej. Czy
naruszenie mia!o miejsce, czy nie -- o tym orzeka S"d Najwy#szy, podobnie
jak o konsekwencjach, jakie ewentualne naruszenie ustawy bud#etowej mo#e
za sob" poci"gn"(. Tak" konsekwencj" mo#e by( z!o#enie Prezydenta z
urz$du. Tego rodzaju uprawnienia parlamentu wprost uniemo#liwi!yby
Prezydentowi lekcewa#enie go, zw!aszcza #e -- jak pami$tamy -- Prezydent

nie ma inicjatywy ustawodawczej i ju# z tego powodu musi jako% z
parlamentem, a przynajmniej jego znacz"c" cz$%ci", wspó!pracowa(.
Prezydent ma prawo rozwi"zania parlamentu tylko w przypadku i z
powodu jego bezczynno%ci w sprawie bud#etu.
Wtedy te#, wyj"tkowo, ma prawo wydawania dekretów, w ograniczonym
zakresie.
W%ród uprawnie& Prezydenta (których nie ma potrzeby w tek%cie
Konstytucji szczegó!owo wyliczy(, bo jest on depozytariuszem w!adzy
wykonawczej) s" równie# mo#liwo%ci wprowadzenia stanu wojennego i
wyj"tkowego. Warunkiem wprowadzenia stanu wojennego jest zewn$trzne
zagro#enie bezpiecze&stwa pa&stwa. Rozwi"zanie przyj$te w projekcie idzie
zatem troch$ dalej, ni# inne propozycje, formu!uj"ce ten warunek w
postaci ,,zbrojnej napa%ci". Przy wspó!czesnych sposobach dokonywania
owej ,,napa%ci" oczekiwanie z wprowadzeniem stanu wojennego do czasu, a#
ona nast"pi, mog!oby skutkowa( pozbawieniem si$ przez pa&stwo mo#liwo%ci
skutecznej obrony. ,,Zewn$trzne zagro#enie bezpiecze&stwa" jest warunkiem
równie# !atwym do zobiektyzowania, a daje w!adzy pa&stwowej niezb$dn"
swobod$ manewru.
Skutkiem wprowadzenia stanu wojennego, je%li chodzi o materie
konstytucyjne, by!oby ograniczenie bezwzgl$dnej ochrony w!asno%ci (np.
dopuszczenie mo#liwo%ci rekwizycji mienia dla potrzeb obronnych) -oczywi%cie w rozmiarach i trybie przewidzianym odpowiednimi ustawami. W
stanie wojennym nie obowi"zywa!oby równie# czteroletnie vacatio legis dla
ustaw podatkowych, by umo#liwi( pa&stwu natychmiastow" mobilizacj"
zasobów finansowych dla potrzeb wojennych. i wreszcie w stanie wojennym
mo#na by odst"pi( od ograniczenia stosowania kary %mierci tylko do zabójstw
z winy umy%lnej. Jak pami$tamy, w rozdziale I ograniczenie takie ma
zastosowanie tylko ,,w czasie pokoju".
Je%li idzie o stan wyj"tkowy, to do!o#ono stara& o sformu!owanie
warunków w formie spisów stanów faktycznych (,,rozruchy wewn$trzne"
lub ,,rozleg!e knowania o charakterze zdrady stanu"), wychodz"c z za!o#enia,
#e nie powinno si$ formu!owa( takich warunków przy pomocy poj$(, których
interpretacja uzale#niona jest od pogl"dów politycznych (np. ,,dobro
pa&stwa"). W przypadku stanu wojennego i wyj"tkowego Prezydent nie
móg!by rozwi"za( parlamentu.

W!adza s"downicza jest wed!ug projektu trzeci", równorz$dn" w!adz" w
pa&stwie, powo!an" do strze#enia prawa, którego podstawowym )ród!em jest
w!a%nie Konstytucja. W ,,Postanowieniach ogólnych" zawarte s" normy
odnosz"ce si$ do wszystkich s"dów i s$dziów, a tak#e -- w art. 42 -uprawnienia mieszka&ców Rzeczypospolitej Polskiej do korzystania w!a%nie z
drogi s"dowej w razie naruszenia przys!uguj"cych im praw.
Projekt wprowadza zasad$ niezawis!o%ci s$dziów i niezale#no%ci s"dów.
Ta ostatnia wyra#a si$ w zakresie zmiany orzecze& s"dowych przez
jak"kolwiek w!adz" inn" ni# s"downicza. Wyj"tkiem jest przys!uguj"ce
Prezydentowi prawo !aski i mo#liwo%( uchwalenia ustawy amnestyjnej przez
Sejm. Wyj"tkiem od mo#liwo%ci stosowania prawa !aski przez Prezydenta jest
zakaz przewidziany w art. 45 ust. 4; chodzi o to, by uniemo#liwi( w!adzy
wykonawczej bezkarne !amanie prawa.
Projekt utrzymuje dotychczasowe uprawnienia samorz"du s$dziowskiego
(Krajowej Rady S"downictwa), modyfikuj"c je w przypadku wyboru s$dziów
s"du Najwy#szego. S"d ten bowiem niezale#nie od innych jego kompetencji
(badanie i orzekanie o zgodno%ci ustaw z Konstytucj" oraz zgodno%ci
dekretów, rozporz"dze& Prezydenta i zarz"dze& ministrów z Konstytucj" i
ustawami), jest s"dem w!a%ciwym dla Prezydenta Rzeczypospolitej. Poniewa#
Prezydenta w stan oskar#enia stawia Zgromadzenie Narodowe, przeto
wskazane jest, by w prezentacji kandydatów na stanowisko s$dziego S"du
Najwy#szego obydwie te w!adze ze sob" wspó!dzia!a!y. tryb tego
wspó!dzia!ania okre%la art. 48 ust. 1 i 4. zarówno Prezydent, jak i Marsza!ek
Sejmu mog" przedstawi( Senatowi kandydatów wybranych przez siebie, ale
spo%ród osób rekomendowanych im przez Krajow" Rad$ S"downictwa.
Wst$pnej selekcji kandydatów dokonuje zatem samorz"d s$dziowski, a wi$c
sami s$dziowie. Marsza!ek Sejmu i Prezydent mog" przedstawi( Senatowi
kandydatury tych samych osób, ale mog" te# przedstawi( ró#nych
kandydatów.Wybór nale#y do Senatu i odbywa si$ na podstawie uchwa!y
podj$tej kwalifikowan" wi$kszo%ci" g!osów. Projekt nie przewiduje
kadencyjno%ci s$dziów S"du Najwy#szego; odwo!anie mo#e nast"pi( tylko z
funkcji Pierwszego Prezesa lub prezesów S"du Najwy#szego, ale osoby
odwo!ane z tych funkcji nadal pozostaj" s$dziami S"du Najwy#szego.
Je%li chodzi o s$dziów powszechnych, to podlegaj" oni ustawom, tzn. nie
s" powo!ani do badania legalno%ci praw nale#ycie og!oszonych, ale -- na
wniosek obywatela -- mog" powstrzyma( wykonanie ka#dej indywidualnej
decyzji administracyjnej do czasu stwierdzenia jej zgodno%ci z prawem. Ta
mo#liwo%( rezerwowana jest tylko dla obywateli polskich m. in. dlatego, by
nie hamowa( t" drog" np. decyzji o wydaleniu uci"#liwego cudzoziemca z
terytorium pa&stwowego. Poniewa# -- z uwagi na art. 9 ust. 1 i art. 5 ust. 4 -materialny zakres decyzji administracyjnych zosta!by znacznie zaw$#ony --

mo#na zrezygnowa( z przydawania tego uprawnienia cudzoziemcom,
zw!aszcza w sytuacji, gdy na mocy art. 6 ust. 2 i art. 42 maj" oni mo#no%(
dochodzenia szkody przed s"dami polskimi. Wprowadzenie przymusu
adwokackiego (art. 51 ust. 3) ma na celu uchronienie s"dów przed zalewem
wniosków oczywi%cie bezzasadnych b"d) niefachowo umotywowanych.
Jak wynika z przepisów Rozdzia!u IV, projekt nie przewiduje dalszego
istnienia ró#nego rodzaju trybuna!ów, ani wyodr$bnionego s"downictwa
administracyjnego. S"downictwo jest jednolite, a istotn" zmian" w istniej"cej
procedurze karnej by!aby konieczno%( przywrócenia urz$du s$dziego
%ledczego. Projekt ten nie przewiduje równie# urz$du rzecznika praw
obywatelskich, poniewa# urz"d taki potrzebny jest w ustrojach i systemach
prawnych przewiduj"cych bardzo daleko id"c" ingerencj$ organów
pa&stwowych, zw!aszcza administracyjnych w #ycie obywateli. Projekt
niniejszy, poprzez wprowadzenie gwarancji w art. 4, 5, 6 ust. 2, art. 9 ust. 1 i
art. 42 powoduje ca!kowit" zb$dno%( tego urz$du.
Z podobnych wzgl$dów kompetencje prokuratury zosta!y ograniczone do
czuwania nad %ciganiem przest$pstw. W dotychczasowych regulacjach
prokuratura ,,strzeg!a praworz"dno%ci", co jednak wyra#a!o si$ m. in. w tym,
#e mog!a odmówi( wszcz$cia post$powania, zamykaj"c w wielu, cz$sto
uzasadnionych przypadkach, drog$ s"dow" ze wzgl$dów politycznych.
Niniejszy projekt, sytuuj"c s"downictwo na tyle na ile to mo#liwe poza
zasi$giem bezpo%rednich politycznych wp!ywów i daj"c mo#liwo%(
bezpo%redniego dost$pu do s"du, oddaje strze#enie praworz"dno%ci w r$ce
w!adzy s"downiczej.

