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Wprowadzenie
A. .Przyczyny zmiany Konstytucji.
Obowiązująca obecnie Konstytucja skażona jest kilkoma zapisami, które nie służą
nieprzestrzeganych. Do szkodliwych lub nieprzestrzeganych zapisów w suwerenności
Polski i sprawnemu zarządzania Państwem. Natomiast dla ukrycia właściwych celów wpisano do Konstytucji mnóstwo przywilejów społecznych, często Konstytucji należą na
przykład:
- art. 10 ust. 1 – podział władzy na trzy części, bez wzajemnej kontroli, co prowadzi do
konfliktów kompetencyjnych i obniża skuteczność zarządzania Państwem.
- art. 68, ust. 2 – nieprzestrzegane, - świadczenia opieki zdrowotnej tylko dla pracujących
- art. 103 skutecznie wprowadza upartyjnienie władzy w Państwie, umożliwiając członkom
Rady Ministrów należeć do partii.
- art. 198 – uwalnia Sędziów z odpowiedzialności Konstytucyjnej lub za naruszanie prawa –
mówiąc kolokwialnie, „święte krowy” lub „robimy, co chcemy”. Skutki widoczne w Polsce
– patologie w działaniu Sądów lub wykorzystywanie do walk politycznych. Prowadzi to
do obniżenia skuteczności działania Państwa. Konsekwencją art.198 jest np.
nieprzestrzeganie art. 197 Konstytucji, przez Przewodniczącego Trybunału
Konstytucyjnego.w roku 2015
- art. 220 ust. 2 – zabrania pokrycie deficytu budżetowego w NBP. Zapis ten ogranicza
suwerenność finansowa Państwa, co prowadzi do jego upadku
Analiza obecnej Konstytucji – jej twórców stawia w nienajlepszym „świetle”!!!
Odpowiedzialność za wprowadzenie do Konstytucji tak szkodliwych zapisów ponosi były
Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
B. Założenia do nowej Konstytucji.
Polska nie jest zarządzana strategicznie, bo głównymi wnioskodawcami Uchwał są: Rząd i
Sejm. Działania są podejmowane przypadkowo, bez koordynacji, porzucono planowanie, nie
określono priorytetowych celów wspólnych dla całego Państwa, co powinno być dokonane
nie tylko na poziomie premiera. Nie ustalono map ani sposobów realizacji tych celów. Skoro
nie ustalono celów to siłą rzeczy nie ustalono jak mierzyć stan państwa i stopnia ich
realizacji. Określanie celów odbywa się jedynie na poziomie ministerstw, co musi
zaowocować chaosem, ponieważ po pierwsze tworzy się sytuacja jaka powstawałaby w
przedsiębiorstwie, gdzie o celach nie decydował zarząd tylko każdy z działów osobno –
osobno dział projektowy, osobno produkcji, osobno handlowy, itd.; po drugie resorty, a
więc i Rząd, stawiają sobie takie zadanie, jakie im odpowiadają, a nie takie, jakie. są
potrzebne państwu i jego obywatelem. W konsekwencji Sejm zajmuje się uchwalaniem
Uchwał korzystnych dla Rządu, a nie Państwa i społeczeństwa. Dlatego w nowej
Konstytucji, głównym wnioskodawcą Uchwał powinien być Senat, pełniący nową rolę
- Rady Strategii Państwowej
Oczywiście musi się to wiązać z radykalną zmianą koncepcji: zarządzania Państwem oraz
Konstytucji. Historycznie to konstytucja pisana była pod kątem interesów grupy osób władców, partii lub sędziów – mniejszości, a obecnie uczestników „okrągłego stołu”. Są to,
więc systemy niedemokratyczne – egoistyczne. Systemy takie w dłuższej perspektywie
czasu prowadzą do niepokojów społecznych i walk wewnętrznych, hamujących rozwój
całego państwa.
Istniejące Konstytucje są oparte na trój podziale władzy i systemach Kanclerskich lub
Prezydenckich. System trój podziału władzy jest anachroniczny i konfliktogenny. System trój
podziału władzy miał sens dla ograniczenia Monarchii absolutnej. OBECNIE O
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FUNKCJONOWANIU
INFORMACJA!!!

PAŃSTWA

I

SPOŁECZEŃSTWA

DECYDUJE

PIENIĄDZ

I

Jest problem gdzie szukać przykładów rozwiązań pozwalających na skuteczne i
bezkonfliktowe zarządzanie Państwem w interesie całego społeczeństwa.
Taki system posiada człowiek, to jeden system decyzyjny – mózg j układ nerwowy, który
realizuje funkcje sterowania organizmem i koegzystencji w środowisku przyrodniczym i
ludzkim.
Organizacja systemu sterowania w organizmie ludzkim jest hierarchiczna i centralna,
nie występują żadne dwu lub trój podziały systemu sterowania, są tylko autonomiczne
systemy sterowania np. krwionośny, trawienny itp., podporządkowane centralnemu
systemowi sterowania, jakim jest mózg.
Takie zasady i cechy mózgu, należy zaadaptować i uwzględnić w zarządzaniu Państwem,
zgodnie z zasadami cybernetyki i szeroką kontrolą funkcjonowania Państwa.
Organizacja władzy, uwzględniająca zasady cybernetyki, tworzą: System Decyzyjny, System
Uchwałodawczy – informacje „Jak być powinno”, System Finansowy („krwioobieg”
Państwa), System Wykonawczy, System Medialny, System Sadowniczy i System kontroli
Państwa – informacje „Jak jest” Podejmowanie optymalnych decyzji możliwe jest tylko przy
wszechstronnej kontroli (monitoringu) całego Państwa, jest to tzw. sprzężenie zwrotne
(cybernetyka) niezbędne do podejmowania decyzji, czyli tak jak rozwiązała to przyroda w
organizmie człowieka..
A więc system władzy oparty na hierarchii i autonomicznych systemach zarzadzania
uwzgledniający aktualny stan rozwoju Świata, w którym decydującą rolę pełnią pieniądz i
informacja.
Pieniądz – to „krwioobieg państwa” decydujący o funkcjonowaniu i rozwoju Państwa. Brak
suwerenności finansowej Państwa prowadzi do jego upadku!
Skoro Naród utraci kontrolę nad swym pieniądzem i kredytem, to przestaje być ważne kto
dlań ustanawia prawa.
Lichwa, gdy raz dostanie się do władzy, każdy Naród zrujnuje i doprowadzi do upadku. Nie
warto mówić o suwerenności Parlamentu i demokracji dopóki rząd nie odzyska władzy emisji
pieniądza i kredytu, i dopóki nie uzna się, że jest to jego podstawowa i nienaruszalna
powinność.
William Lyon Mackenzie King* (1935).
Informacja jest jednym z podstawowych czynników wytwórczych, na równi z pracą,
kapitałem, zasobami naturalnymi. Język jest podstawowym elementem przekazywania
informacji i asymilacji narodowej. Jest ona we współczesnym świecie jednym z
podstawowych czynników rozwoju i postępu. Informacja, jest siłą, która wpływa na
zachowanie i kieruje życiem ludzi, to czynnik manipulacji społeczeństwem decydującym o
Ich myśleniu, woli, uczuciach wyobraźni, skłaniać do działania lub bierności.. Jest to zasób
strategiczny. Jest to także i element nowoczesnej wojny informacyjnej! Dlatego System
Medialny w Państwie jest Systemem Strategicznym
Praca - to podstawowe źródło dla bytu większości społeczeństwa, i powinna być pod
szczególnym nadzorem Państwa. Praca jest głównym czynnikiem decydującym o
wykorzystaniu możliwości życiowych człowieka i odgrywa zasadniczą rolę w jego rozwoju i
stanowi materialną podstawę życia osobistego, rodzinnego i społecznego..
Kapitał ludzki – to nabyte doświadczenie i produkt umysłu (szeroko rozumiany, np.: pomysł,
inwencja itp.) w czasie działalności człowieka. Kapitał ludzki jest czynnikiem
decydującym o rozwoju i konkurencyjności gospodarki Ochronę kapitału ludzkiego
prowadzą Urzędy Patentowe.
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Wybory Prezydenta są łącznie z wyborem Senatorów. Kandydatów na Prezydenta, i na
Senatorów rekomenduje Komisja Kwalifikacyjna. Koszty kampanii Prezydenta, opłaca
Państwo – gdyż w interesie społeczeństwa jest dokonywanie wyboru najlepszych
kandydatów również i z pośród tych, którzy nie dysponują dużymi pieniędzmi. Z
jednym zastrzeżeniem, kandydatów wstępnie wyłania Komisja Kwalifikacyjna, którzy
otrzymali 100 tys. głosów poparcia, a na senatorów 10 tys. głosów i złożonej ankiety
personalnej. Liczba zakwalifikowanych kandydatów na Prezydenta nie może być
większa np. jak 6-ściu. Każdy kandydat na Prezydenta otrzymuje do rozliczenia np. 13
milionów złotych, zlokalizowanych na koncie w Banku. Kandydaci nie mogą finansować
kampanii wyborczej innymi pieniędzmi. Za nierzetelności w rozliczeniu, lub dodatkowe
finansowanie tracą otrzymany mandat.
Prezydent, Wiceprezydent – powołany przez Prezydenta, Marszałek Senatu, Marszałek
Sejmu, Sędziowie, Premier, Ministrowie i członkowie Rządu w randze Ministra oraz Prezesi
Urzędów państwowych, rezygnują z przynależności partyjnej i nie mogą pełnić funkcji
senatora, posła lub radnego
Prezydent odpowiada za sprawy wewnętrzne i zewnętrzne. Premier odpowiada tylko za
sprawy wewnętrzne w jego kompetencji niema spraw zagranicznych i obronnych, za które
odpowiada tylko Prezydent. Sprawy zewnętrzne podporządkowane są Urzędowi Obrony
Państwa, który tworzą:. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Służb Specjalnych i Ministerstwo Kontroli Panstwa.. Ministrowie tych służb są
członkami Prezydium Rady Strategii Państwa. W gestii Premiera jest Służba wykonawcza,
którą tworzą: Rada Ministrów oraz Ministerstwa, Wojewodowie i Starości. Poeiaty nie są
Samorządowe.
Dla zachowania zwierzchnictwa Narodu, poza zwierzchnictwem pośrednim (posłowie i
senatorzy), powołuje się Społeczny Trybunał Narodowy. Kandydatami do Społecznego
Trybunału Narodowego, są przedstawiciele środowisk: samorządowych miejskich,
samorządowych wiejskich, samorządowych gospodarczych, służby zdrowia, nauczycieli,
wykładowców akademickich, związków zawodowych i emerytów, inżynierów i techników –
nie rolniczych, inżynierów i techników – rolniczych, prawników, kulturalnych, artystycznych,
dziennikarskich i sportowych. Kandydatami mogą być tylko osoby, które; nie należały do
partii politycznych przynajmniej przez ostatnie pięć lat, nie były karani, nie są lub nie byli
pracownikami służb specjalnych i posiadają tylko obywatelstwo polskie. Społeczny Trybunał
Narodowy składa się z Sędziów Społecznych. STN w liczbie równej ilości powiatów i dzielnic
w miastach wojewódzkich.(na prawach Powiatu). Społeczny Trybunał Narodowy realizuje
następujące cele: monitorowanie działanie Państwa, organizowanie referendów, zgłaszanie
uwag i zastrzeżeń do Prezydenta RP lub Służb Państwa, wprowadzanie orzeczeń
ostrzegawczych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naczelnego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, jeżeli są sprzeczne z interesem Obywateli lub Państwa,
spowodowane niewłaściwą interpretacją Konstytucji lub prawa.
Podziała terytorialny Państwa obejmuje: Województwa i Powiaty – pod administracją
Państwową oraz miasta i gminy pod administracją samorządową. W miastach i gminach
wszystkie sprawy lokalne poza edukacją i ochroną zdrowia, są pod administracją
Samorządową. Koszty eksploatacji budynków i terenów, szkolnych lub szpitali państwowych
ponosi samorząd, pozostałe państwo..
Rozwój cywilizacyjny wprowadził nowe źródło zdobywania władzy pieniądzem – lichwę, (%
od kredytu) oraz pieniądz dłużny, która prowadzi do nowej formy niewolnictwa ludzi i państw
W interesie Państwa jest wprowadzenie kontroli nad poziomem lichwy i
uniemożliwienie bankom emisji pieniądza dłużnego.
Stanowione prawo i działanie władzy, musi cechować roztropność i empatia. Empatia
nie dotyczy naruszenia spraw związanych z interesem Narodu i Państwa
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Warunki do zapewnienie podstawowych potrzeb społeczeństwa, system zarządzania
państwem, podział terytorialny, zakresy kompetencji muszą być zapisane w Konstytucji. Tak
zarządzane Państwo zapewnia optymalne warunki bytu społeczeństwa i jego rozwój
Wybór praw zapisanych w projekcie nowej Konstytucji, dotyczących życia społecznego i
Państwa, jest adaptacją Projektu Konstytucji PiS, Konstytucji Szwajcarii, Projektu Konstytucji
Kazimierza Józefa Styrny (Kęty) oraz autorstwa inż. Ryszarda Michalaka.
Zespół redakcyjny::
Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji
Inż. Ryszard Michalak
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My, Naród Polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źrodłem prawdy, sprawiedliwości,
dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary,
w nawiązaniu do polskiej historii, dorobku pokoleń,
ich męstwa i ofiar
oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
w trosce o byt i pomyślność,
niepodległość i bezpieczeństwo Polski, Ojczyzny naszej,
o ład społeczny, dobro wspólne, język i kulturę,
uznając, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność
i, że wolność jednostki może się realizować jedynie
we współdziałaniu z innymi,
uznając państwo jako organizm służebny wobec Narodu Polskiego,
w celu zapewnienia
rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych,
a wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej
poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa,
i aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem,
złączeni więzami wspólnoty z Rodakami rozsianymi po świecie
Konstytucję tę, jako fundament naszego porządku prawnego,
ustanawiamy.
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CZĘŚĆ I.
ZASADY NACZELNE, ŹEÓDŁA PRAWA,
Rozdział 1
Zasady Naczelne
Dział 1
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Art. 1 Rzeczpospolita Polska
1. Rzeczpospolita Polska, to Naród polski i Państwo polskie.
2. Rzeczpospolita Polska, to terytorium i środowisko z nim związane, zamieszkałe przez
Naród, określone granicami oraz Władzą - Służbą.
3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
4. Język polski, jako podstawowy element narodowej tożsamości i dobro kultury, jest
językiem urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej i podlega ochronie. Przepis ten nie
narusza praw mniejszości narodowych.
5. Godłem Rzeczpospolitej polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym
polu
6. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
7. Hymnem Rzeczpospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
8. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.
9. Rzeczpospolita Polska kształtuje swoje stosunki z innymi państwami i organizacjami
międzynarodowymi
na
fundamencie
wzajemnego
poszanowania
prawa
międzynarodowego oraz zasady solidarnej współpracy suwerennych państw.
10. Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jako Państwo Narodowe o
suwerenności: narodowej, terytorialnej, finansowej i prawnej.
11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi prawo nadrzędne nad prawem Unii
Europejskiej.
12. Przepisy niniejszej Konstytucji stosuje się bezpośrednio.

Art., 2 Podstawy ładu Rzeczpospolitej Polskiej
Poszanowanie przyrodzonej godności, troska o dobro wspólne, sprawiedliwość, rządy prawa
i solidarność stanowią podstawy ładu państwowego.

Art., 3 Zachowanie dziedzictwa narodowego
1. To zasada chrześcijańska - oznacza, iż ustrój polityczno-społeczno-gospodarczy
Rzeczypospolitej Polskiej, jej ustawodawstwo i wychowanie młodzieży, opiera się o
moralność i filozofię chrześcijańską, o jednakową w życiu prywatnym i publicznym etykę
chrześcijańską, wynikającą z natury człowieka, jego celu i przeznaczenia. Zasady z niej
wypływające obowiązują nie tylko w życiu prywatnym, lecz również w życiu zbiorowym.
Prawo i jego stosowanie nie może być sprzeczne z etyką katolicką, gdyż takie
rozdwojenie, między życiem prywatnym i publicznym, prowadzi wprost do dezintegracji
moralnej narodu. Jednoznacznie opowiadamy się za świętością życia ludzkiego, od
samego poczęcia, do naturalnej śmierci, a sprzeciwiamy się wszelkiemu relatywizmowi
moralnemu i prawnemu oraz tzw. tolerancjonizmowi dla dewiacji moralnych i
obyczajowych, działających rozkładowo na tradycyjne i zgodne z naturą instytucje
małżeństwa, rodziny, narodu i państwa. Odrzucamy zdecydowanie tezę, wedle której
postęp materialny, zawsze wiąże się z porzuceniem wartości tradycyjnych. Polskość jest
nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem
2. Rzeczpospolita Polska strzeże swej suwerenności, która jest warunkiem zachowania
dziedzictwa wszystkich pokoleń Polaków, oraz rozwoju osoby we wspólnocie narodowej.
3. Pomnażanie siły Rzeczypospolitej Polskiej oraz obrona jej niepodległości i całości
terytorium, zachowanie: Suwerenności Narodowej, Suwerenności Finansowej, i
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Suwerenności Prawnej, jest najwyższym obowiązkiem władz publicznych i zaszczytnym
obowiązkiem obywateli..

Art., 4 Stosunki z innymi państwami
Rzeczpospolita Polska kształtuje swoje stosunki z innymi państwami i organizacjami
międzynarodowymi na fundamencie wzajemnego poszanowania prawa międzynarodowego
oraz zasady solidarnej współpracy suwerennych państw.

Art., 5 Najważniejsze zadania polityki wewnętrznej
1. Do najważniejszych zadań polityki wewnętrznej Rzeczpospolitej Polskiej, realizowanej
poprzez ustawodawstwo i wysiłek władz publicznych należą:
rozwój narodu i jego trwanie poprzez kolejne pokolenia poprzez otaczanie ochroną
rodzin, a w szczególności otaczanie opiekę nad małżeństwem, jako związku
kobiety i mężczyzny oraz nad macierzyństwem i rodzicielstwem, a także ochroną
dzieci i młodzieży przed odrzuceniem i demoralizacją,
2. ochronę obywateli przed zamachami na ich życie, zdrowie, wolność i mienie,
3. zapewnienie rzetelności w działaniu instytucji i osób publicznych, opartej na
przestrzeganiu prawa i dobrych obyczajów oraz na odpowiednich kwalifikacjach i
osobistej uczciwości, bezwzględne zwalczanie lekceważenia prawa i nadużywania
władzy przez funkcjonariuszy publicznych,
4. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności i innym postaciom wykluczenia
społecznego,
5. ochrona godności pracy i sprawiedliwości między pracownikami a pracodawcami,
6. kształtowanie warunków należytej ochrony zdrowia wszystkich obywateli oraz ich
zabezpieczenie na starość lub na wypadek do niezdolności do samodzielnej
egzystencji,
7. zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do oświaty publicznej na zasadzie
równości szans edukacyjnych bez względu na stan majątkowy, pochodzenie
społeczne i miejsce zamieszkania,
8. sprzyjanie zachowaniu tradycji i rozwojowi kultury narodowej oraz czerpaniu z jej
dorobku przez obywateli,
9. kultywowanie pamięci ofiar wojen i totalitaryzmów, otaczanie specjalna opieka
weteranów walk o niepodległość Polski,
10. tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego, uczciwej konkurencji
oraz należytej ochrony konsumentów w ramach społecznej gospodarki rynkowej,
11. ochrona obszarów wiejskich i ustroju rolnego, opartego na gospodarstwie rodzinnym.
12. Prezydent RP przedstawia Sejmowi i Senatowi raz w roku orędzie o stanie państwa
zawierające informacje o stanie państwa o realizacji zadań, o których mowa w
punkcie 1

Art., 6 Władza publiczna
1. Władza publiczna w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który jest jej
właścicielem i suwerenem.
2. Naród Polski sprawuje władzę poprzez demokratycznie wybranych przedstawicieli lub
bezpośrednio poprzez Społeczny Trybunał Narodowy, który wykonuje:: monitorowanie
działania Państwa, organizowanie referendów, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do
Prezydenta RP lub Urzędu Informacji Państwa, wprowadzanie weta do orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naczelnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
jeżeli są sprzeczne z interesem Obywateli lub Pastwa, spowodowane niewłaściwą
interpretacją Konstytucji lub prawa.
3. Polska jako państwo nie może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowemu jakichkolwiek kompetencji władzy (służby) państwowej.
4. Fundamentalne umowy międzynarodowe muszą być zatwierdzane w ogólnonarodowym
referendum i nie mogą być sprzeczne z szeroko pojętym interesem Narodu Polskiego.
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W razie nie uzyskania pozytywnego wyniku referendalnego umowa międzynarodowa
traci ważność.

Art., 7 Ustrój Rzeczypospolitej
1. Służba Państwowa, organ Państwa, powołana przez Naród, służąca do sprawnego
funkcjonowania Narodu i tworzenia warunków do realizacji potrzeb bytowych obywateli
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Strukturę Służby Państwowej
tworzą autonomiczne systemy, wspólnie działające. Są to:
1. Służba decyzyjna;
2. Służba ustawodawcza;
3. Służba finansowa;
4. Służba wykonawcza;
5. Służba Kontroli Państwa
6. Służba medialna
7. Służba sądownicza.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Państwa w
stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa strategiczne kierunki polityki państwa,
czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
3. Służbę Decyzyjną sprawują: Prezydent i Senat, Służbę ustawodawczą sprawują Sejm i
Senat, służbę wykonawczą Prezydent Polski i Rada Ministrów, służbę sądowniczą sądy,
trybunały, KRS i Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny a służbę finansową
sprawuje Centralna Komisja Finansowa, Służbę Kontroli Państwa sprawuje Ministerstwo
Kontroli Państwa, Służbę Medialną sprawują media (Radio, Telewizja oraz prasa), a
Religijną Kościoły i wyznania religijne.
4. Wszystkie służby państwowe podlegają corocznej ocenie Narodu poprzez wyrażenie
opinii w ogólnonarodowym referendum. Negatywna ocena suwerena dla tych służb,
wobec narodu powoduje generalną wymianę tych służb lub ich części.

Art., 8 Uczestnictwo w sprawowaniu Służby Państwowej
1. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
2. W sprawowaniu władzy publicznej uczestniczy samorząd terytorialny zgodnie z zasadą
pomocniczości.

Art., 9 Władza publiczna podlega
1. Wszystkie organy władzy publicznej podlegają Konstytucji oraz działają na podstawie i w
granicach prawa.
2. Żadna instytucja publiczna nie może realizować celów prywatnych ani pozostawać poza
kontrolą konstytucyjnych organów państwa.
3. Stosowanie środków przymusu należy do państwa. Ustawa może określić w niezbędnym
zakresie, zasady i sposób stosowania środków przymusu przez inne podmioty pod
nadzorem państwa.

Art., 11 Stosunki między Rzeczpospolitą polską a Kościołami
1. Regulacja stosunków między Kościołem a państwem określa ustawa
2. Państwo może w ramach swoich uprawień podejmować działania w celu zachowania
pokoju publicznego między członkami różnych wspólnot religijnych.
3. Budowanie minaretów jest zabronione.

Dział 2
Naród
Art. 12 Naród
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1. Naród, - historycznie wytworzona - poprzez integrację etniczno-kulturową,
wyróżniających grupę narodową z pośród innych grup etnicznych, trwała wspólnota
ludzi, ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, języka, kultury, terytorium i
systemu ekonomicznego, przejawiająca się świadomością narodową jej członków.
2. Naród Polski sprawuje swą władzę na podstawie referendum jako narzędziem do
sprawowania władzy we wszelkich sprawach, dotyczących Narodu i Państwa.
3. Naród do wyrażenia swej woli wybiera przedstawicieli do Służby państwowej, lub wyraża
je bezpośrednio w drodze referendum
4. Przynależności do Narodu Polskiego, potwierdza posiadanie dokumentu
stwierdzającego Obywatelstwo Polskie.
5. Obywatel polski, który narusza interes Narodu polskiego lub Państwa polskiego, z mocy
prawa traci obywatelstwo polskie i zostaje cudzoziemcem.
6. Fakt utraty obywatelstwa polskiego stwierdza Senat w glosowaniu, zwykłą większością
głosów i podpis Marszałka Senatu

Dział 3
Obywatele
Art. 13 Obywatele polscy
1. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do
służby publicznej na jednakowych zasadach
2. Obywatele polscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne.
3. Obywatele polscy posiadający tylko obywatelstwo polskie mogą pełnić funkcje:
prezydenta, wiceprezydent. Premiera, wicepremiera, ministra, senatora, posła, sędziego
społecznego, dowódcy wojskowego, dowódcy w policji, być w Służbie Cywilnej,
kierownicze w Administracji Państwowej, kierownicze w Instytutach Badawczych i
Urzędzie Patentowym, sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika, rektora
Wyższej Uczelni, dyrektora Szkoły, nauczyciela, dziennikarza lub redaktora w mediach
państwowych..
4. Obywatelstwo Polskie nie jest równoznaczne z przynależnością do Narodu Polskiego.
5. Zastrzeżenia ust.3 nie dotyczą nauczycieli języka obcego, profesorów wyższych uczelni i
lekarzy.
6. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym. lub majątkiem Skarbu Państwa.
3. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu.
4. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu
gospodarczego państwa.
5. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu
do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
6. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta
Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu
terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
7.
Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które
prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw
publicznych albo wyborczych.
8. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym
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lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z
zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg
określa ustawa.
8. Nikt nie może być traktowane preferencyjnie lub cierpieć z powodu uprzedzeń ze względu
na ich obywatelstwo. Powyższe nie ma zastosowania do przepisów dotyczących praw
politycznych w gminach i korporacji obywatelskich lub udziału w aktywach ich, chyba, że
prawodawstwo polskie stanowi inaczej.

Art. 14 Polacy za granicą
Państwo polskie wspierają relacje wśród Polaków za granicą i ich stosunków z Polską.
Pastwo polskie może wspierać organizacje, które realizują ten cel.
2. Niniejsze prawa w zakresie praw i obowiązków Polaków za granicą, w szczególności w
odniesieniu do wykonywania praw politycznych w Polsce, spełnienie obowiązku służby
wojskowej lub służby zastępczej oraz otrzymują wsparcie opieki społecznej i
zabezpieczenia społecznego.
1.

Dział 4
Obywatelstwo
Art. 15 Sposób nabywania obywatelstwa
1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami
polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.
2. Państwo ustawą reguluje nabywanie i pozbawieniu obywatelstwa z urodzenia,
małżeństwa lub przysposobienia. Obejmuje ona również warunki pozbawieniu
obywatelstwa polskiego z innych przyczyn, a także przywrócenie obywatelstwa.
3. Wymagania dotyczące naturalizacji cudzoziemców oraz dzieci, przez Państwo polskie i
udzielania zezwolenia naturalizacji, określa Ustawa

Art. 16 Pozbawienie obywatelstwa
1. Obywatel polski nie może posiadać obywatelstwa innego państwa
2. Obywatel polski traci obywatelstwa polskie,
1. gdy sam się go zrzeka;
2, posiada obywatelstwo innego państwa
3. jeżeli krytykuje Rząd zgodnie z pojawiającą się krytyką rządu w prasie
zagranicznej lub instytucji w Unii Europejskiej, niebędących oficjalnym
stanowiskiem UE.
3. Utrata Obywatelstwa polskiego z przyczyny podanej w ust. 2 p. 3 następuje z mocy
prawa. Utratę Obywatelstwa polskiego stwierdza Prezydent...

Dział 5
Cele społeczne
Art. 16 Indywidualna i zbiorowa odpowiedzialność
Wszystkie osoby zobowiązane są wziąć odpowiedzialność za siebie oraz, w zależności od
swoich możliwości, przyczyniać się do realizacji zadań państwa i społeczeństwa.

Art. 17 Praca
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór
nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 18 Pomoc Państwa
1. Państwo polskie powinno, jako uzupełnienie do inicjatywy prywatnej, dokładać
starań, aby zapewnić, że:
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każda osoba ma dostęp do ubezpieczeń społecznych;
każda osoba ma dostęp do opieki zdrowotnej, która jest niezbędna;
rodziny są chronione i promowane, jako wspólnoty dorosłych i dzieci;
każda osoba, która jest zdolna do pracy może zarobić na życie, pracując na
uczciwych warunkach;
5. każda osoba poszukująca zakwaterowanie dla siebie i rodziny może znaleźć
odpowiednie zakwaterowanie na rozsądnych warunkach;
6. dzieci i młodzież, a także osoby w wieku produkcyjnym mogą uzyskać wykształcenie i
otrzymać podstawowe i zaawansowane szkolenia zgodnie ze swoimi
umiejętnościami;
7. Dzieci i młodzi ludzie są zachęcani do rozwijania się na niezależnych i społecznie
odpowiedzialnych ludzi i są wspomagani w ich integracji społecznej, kulturowej i
politycznej.
2. Państwo polskie zapewnia, że każda osoba jest chroniona przed skutkami
ekonomicznymi starości, inwalidztwa, choroby, wypadku, bezrobocia,
macierzyństwa, osierocenia i owdowienia.
3. Państwo specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza
inwalidów wojennych.
1.
2.
3.
4.

Dział 6

GWARANTOWAE PRAWA PODSTAWOWE OBYWATELI
A. Ogólne
Art. 19 Godność ludzka
1. Godność ludzka musi być szanowana i chroniona.
2. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem służby państwa polskiego

Art. 20 Równość wobec prawa
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne
2. Nikt nie może być dyskryminowany w szczególności ze względu na pochodzenie, rasę,
płeć, wiek, język, pozycja społeczna, sposób życia, religijnych, ideologicznych lub
politycznych przekonań, albo z powodu niepełnosprawności fizycznej, psychicznej lub
umysłowej.
3. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym,
politycznym, społecznym i gospodarczym.
4. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i
awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do
zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
5. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny
6. Prawo przewiduje wyeliminowanie nierówności, które wpływają na osoby
niepełnosprawne.
7. Rzeczpospolita Polska zapewnia osobom należącym do mniejszości narodowych i
etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i
tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
8. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
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9. Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony
Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności praw
zapewnionych w Konstytucji.
11. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa

Art. 21 Ochrona przed arbitralnym postępowaniem i zasada dobrej wiary
Każda osoba ma prawo do traktowania przez władze państwowe w dobrej wierze, roztropnie
i z empatią oraz w sposób pozbawiony arbitralności.

Art. 22 Praca i prawo do zatrudnienie
1. Obowiązkiem Państwa polskiego są działania do zapewnienia Obywatelom polskim
dostępność zatrudnienia.
2. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca
pracy. Wyjątki określa ustawa.
3. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
4. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego
zatrudniania określa ustawa.
5. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości
określa ustawa.
6. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego
zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym
organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych
i prac interwencyjnych.
7. Praca, która jest podstawowym źródłem dla bytu większości społeczeństwa, jest pod
szczególnym nadzorem Państwa.
8. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.

Art. 23 Warunki pracy
1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji
tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.
2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych
płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Art. 24 Prawo do zamieszkania
1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa
socjalnego, spółdzielczego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania
własnego mieszkania.
2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa..
3. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami
zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Art. 25 Prawo do ochrony środowiska
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska.

Art. 26 Prawo do ochrony zdrowia
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od
poczęcia do naturalnej śmierci..
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2. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia..
. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i
zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania
negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 27 Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Każdemu przysługuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Ustawa określa zakres i tryb ewidencji działalności gospodarczej, a także szczególne
wymagania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o szczególnym
znaczeniu dla interesu publicznego albo ważnych interesów obywateli.

Art. 28 Prawo do ochrony konsumenta i usługobiorcy
Władze publiczne chronią konsumentów, usługobiorców, użytkowników i najemców przed
działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi i lichwą (% od kredytu), która jest nieuzasadnioną i
negatywną formą bogacenia się. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Art. 29 Prawo do życia i do wolności osobistej
1. Każdy człowiek ma prawo do życia. Kara śmierci jest zabronione.
2. Każdy człowiek ma prawo do wolności osobistej, w szczególności jego integralności
fizycznej i psychicznej oraz do swobodnego przemieszczania się.
3. Tortury oraz inne formy okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo
karania są zabronione. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 30 Ochrona dzieci i młodzieży
1. Dzieci i młodzież mają prawo do szczególnej ochrony ich integralności z rodzicami oraz
do wspierania ich rozwoju.
2. Mogą osobiście wykonują swoje prawa do tego stopnia, że ich moc wyroku pozwala.

Art. 31 Prawo do pomocy w potrzebie
1. Osoby w potrzebie, mają prawo do otrzymania pomocy i opieki, a także środków
finansowych koniecznych do godnego poziomu życia.
2. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Art. 32 Prawo do prywatności
1. Każdy człowiek ma prawo do prywatności w życiu prywatnym i rodzinnym oraz w ich
domu, jak iw odniesieniu do ich poczty i telekomunikacji.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony przed nadużywaniem ich danych osobowych.

Art. 33 Prawo do zawarcia małżeństwa i zwarcia rodziny
1. Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstw
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego
i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami
3. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka..
4. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
19

Art. 34 Prawo do ochrony rodziny
1. Rodzina, jako wspólnota podstawowa i pierwotna w stosunku do państwa, ma własne i
niezbywalne prawa.
2. Rodzice mają naturalne prawo i pierwszeństwo wychowania dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje na
podstawie orzeczenia sądu, gdy jest to konieczne ze względu na dobro dziecka.
3. Rodzice mają prawo do pomocy władz publicznych, na podstawie ustawy, w
wychowaniu dzieci. Szczególną opieką państwo otacza rodziny o licznym potomstwie.
4. Dzieci urodzone poza małżeństwem maja te same prawa, co dzieci urodzone z
małżeństwa.
5. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i
niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.
6. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz
publicznych, której zakres określa ustawa.

Art. 35 Prawo do edukacji
1. Gwarantuje się prawo do odpowiedniej i bezpłatnej edukacji podstawowej. i wyższej
2. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób
wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
3. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie
niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
4. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i
instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych
oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych
oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru
pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi publicznymi i
niepublicznymi, określa ustawa.
5. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia
W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej
i organizacyjnej dla uczniów i studentów.. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.
6. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.

Art. 36 Ochrona przed wydaleniem, ekstradycji i deportacji
Polacy nie mogą być wydaleni z Polski. Mogą być wydani organom zagranicznym tylko
za ich zgodą
2. Uchodźcy nie mogą być deportowani lub wydani w drodze ekstradycji do państwa, w
którym będą prześladowani.
3. Nikt nie może być wydalony do kraju, w którym spotkają się z groźbą tortur lub
jakiejkolwiek innej formy okrutnego i nieludzkiego traktowania albo karania
1.

Art. 37 Gwarancja własności.
1. Zapewnia się prawo do posiadania własności oraz prawo dziedziczenia
2. Własność zobowiązuje. Korzystanie z niej nie może szkodzić dobru wspólnemu ani
prawnie chronionym dobrom innych osób.
3. Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na ważny cel publiczny i za słusznym
odszkodowaniem.
4. Przepadek korzyści z przestępstwa lub rzeczy użytych do popełnienia przestępstwa
może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu.
5. Obowiązek zakupu nieruchomości i wszelkie ograniczenia własności, które jest
równoznaczne z obowiązkowym zakupem będą rekompensowane w całości
6. Państwo ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę własności spowodowane
bezprawnym działaniem jego organów w wykonywaniu czynności urzędowych.
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.Art. 38 Prawo do utworzenia stowarzyszenia zawodowego
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,
organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich,
innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji
2. Zakres i tryb rejestracji zrzeszeń i fundacji określa ustawa..

Art. 39 Ogólne gwarancje proceduralne.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Każdy człowiek ma prawo do równego i sprawiedliwego traktowania w postępowaniach
sądowych i administracyjnych, a ich sprawa będzie rozstrzygnięta w rozsądnym czasie.
Każda ze stron postępowania ma prawo do bycia wysłuchanym.
Każda osoba, która nie posiada wystarczających środków, ma prawo do bezpłatnej
porady prawnej i pomocy, chyba, że ich sprawa wydaje się nie mieć szans powodzenia.
Jeśli jest to konieczne w celu ochrony swoich praw, mają również prawo do bezpłatnego
zastępstwa prawnego w sądzie
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
Nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,
bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia
prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.
Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nieściganych z przyczyn
politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie,
ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Art. 40 Gwarancje dostępu do sądów.
W sporze prawnym, każda osoba ma prawo, że ich sprawa określona będzie przez organ
sądowy. Państwo może Ustawą wykluczyć rozpatrywanie przez sądy niektórych
szczególnych kategorii spraw.

Art. 41 Postępowanie sądowe.
1.

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki przez niezawisły i bezstronny sąd

2. Każda osoba, której sprawa winna być sądownie rozpatrzona ma prawo, aby jego sprawa była
rozpatrzona przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Sądy doraźne są zabronione.

3. O ile prawo stanowi inaczej, każda osoba, przeciwko której postępowanie cywilne zostało
podniesione ma prawo, aby jego sprawa rozstrzygnięta była przez sąd jurysdykcji, w
którym zamieszkują.
4. Każdy ma prawo do zaskarżenia wydanego w jego sprawie orzeczenia sądu lub decyzji
organu administracji publicznej na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Ustawa
może ograniczyć lub wyłączyć to prawo w sprawach mniejszej wagi, a także ustanowić,
w uzasadnionych wypadkach, natychmiastową wykonalność orzeczenia lub decyzji
podlegających zaskarżeniu.
5. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub
praw.
6. Niedopuszczalne jest ponowne prowadzenie postepowania karnego przeciwko tej samej
osobie o ten sam czyn, jeżeli uprzednio zostało ono prawomocnie zakończone w
postepowaniu sądowym. Nie wyklucza to możliwości wznowienia postepowania na
zasadach przewidzianych ustawą.
7. Każdemu, przeciwko komu prowadzone jest postepowanie karne, przysługuje prawo do
obrony i do korzystania z pomocy obrońcy.
8. Wyłączenie jawności rozprawy sądowej może nastąpić ze względu na ochronę
bezpieczeństwa państwa, moralności lub porządku publicznego albo ze względu na
ochronę bezpieczeństwa lub. Życia prywatnego stron.
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9. O ile ustawa nie stanowi inaczej, rozprawa sądowa oraz ogłoszenie orzeczenia będzie
publiczna

Art. 42 Pozbawienie wolności.
1. Nikt nie może być pozbawiony wolności w sposób inny niż w danych okolicznościach, w
sposób przewidziany przez prawo.
2. Każda osoba pozbawiona wolności ma prawo do niezwłocznego powiadamiania iw
języku dla niego zrozumiałym o przyczynach jego zatrzymania i jego praw. Muszą mieć
możliwość wykonywania swoich uprawnień, w szczególności prawo do poinformowania
ich najbliższych krewnych..
3. Każda osoba w areszcie śledczym ma prawo być postawionym przed sądem bez zwłoki.
Sąd decyduje, czy dana osoba musi pozostać w areszcie lub zostać zwolniona. Każda
osoba w areszcie śledczym ma prawo do i rozstrzygnięcia ich sprawy w rozsądnym
czasie.
4. Każda osoba, która została pozbawiona wolności przez podmiot inny niż sąd ma prawo
do odwołania się do sądu w dowolnym czasie. Sąd podejmuje decyzję jak najszybciej w
sprawie legalności ich zatrzymania.

Art. 43 Postępowanie karne
1. Każdy człowiek jest uważany za niewinnego, dopóki nie został uznany za winnego przez
prawny wyrok.
2. Każdy oskarżony ma prawo do jak najszybszego wyznaczenia terminu rozprawy, tak
szybko jak to możliwe. Oskarżony musi mieć możliwość dochodzenia swoich praw i do
właściwej obrony.
3. Każdy skazany ma prawo do rozpatrzenia swoich przekonań przez sąd wyższej instancji,
z wyjątkiem przypadków, w których Sąd Najwyższy siedzi w pierwszej instancji
.Art. 44 Prawo do składania petycji
1. Każdy człowiek ma prawo, bez uszczerbku, składania petycji do władz.
2. Władze muszą potwierdzić odbiór takich petycji

Art. 45 Prawa Polityczne
1. Prawa polityczne są gwarantowane.
2. Gwarancja praw politycznych chroni wolność obywatela, aby wyrobić sobie opinię i dać
prawdziwy wyraz swojej woli.
3. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby
publicznej na jednakowych zasadach.
4. Obywatelom spełniającym warunki określone w Konstytucji przysługuje czynne i bierne
prawo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Sejmu i
Senatu, a także prawo udziału w referendum krajowym.
5. Warunki czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów samorządu
terytorialnego pochodzących z wyborów bezpośrednich, a także prawa udziału w
referendum innym niż krajowe określa ustawa.
6. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie
informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także
innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa.
7. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
8. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu
Na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów
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Gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego
interesu gospodarczego państwa.
9. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w
odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

B. Wolności
Art. 46 Granice wolności
Granice wolności wyznacza Dekalog, a dla niewierzących dobro drugiego człowieka
oraz suwerenność Narodu i Państwa..
2. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
3. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać
do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
1.

Art. 47 Wolność religii i sumienia
1. Każdy obywatel ma zagwarantowaną wolność religii i sumienia.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru religii lub przekonań filozoficznych
swoje i wyznawania ich indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.
3. Każda osoba ma prawo do przystąpienia lub przynależności do wspólnoty religijnej i do
naśladowania nauk religijnych.
4. Nikt nie może być zmuszony do przyłączenia lub należeć do wspólnoty religijnej, do
udziału w akcie religijnym lub pobierania nauk religijnych.
5. Osoby niemające sumienia są aspołeczne. Za przekroczenie prawa, są karane w
maksymalnym wymiarze.
6. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według
własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie
lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w
obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie
świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących ora prawo osób
do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Z zastrzeżeniem art. 11 ust.9
7. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej
może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona
wolność sumienia i religii innych osób.
8. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku
publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
9. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach
religijnych.
10. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Art. 48 Wolność wypowiedzi i informacji
1. Państwo gwarantuje wolność wypowiedzi i informacji.
2. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego tworzenia, wyrażania i przekazywania swoich
opinii.
3. Każda osoba ma prawo swobodnego otrzymywania informacje zbierać je z powszechnie
dostępnych źródeł oraz do ich rozpowszechniania
4. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr
kultury.
5. Zakres i rodzaj wolności wypowiedzi określa ustawa.

Art. 49 Wolności zgromadzenia
1. Obywatelom przysługuje wolność pokojowego gromadzenia sie, także w miejscach
publicznych, w celu wspólnego wyrażenia przekonań, opinii lub postulatów.
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2. Odbycie zgromadzenia nie wymaga zezwolenia. Ustawa może wprowadzić wymóg
zgłoszenia zamiaru zorganizowania zgromadzenia z zachowaniem niezbędnych
terminów.
3. Jeżeli organizator zgromadzenia w sposób zgodny z ustawą zawiadomi3 o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia, prewencyjny zakaz odbycia zgromadzenia może orzec
jedynie sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie.
4. W zakresie określonym w ustawie organizator zgromadzenia ponosi solidarną ze sprawcą
odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek naruszenia przez uczestników
zgromadzenia jego pokojowego charakteru

Art. 50 Wolność Mediów
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.
2. Gwarantowana jest wolność prasy, radia i telewizji oraz innych form rozpowszechniania
informacji za pomocą telekomunikacji publicznej.
3. Cenzura jest zabronione, jeżeli w Mediach nie są naruszone prawa, interesy i godności
Narodu polskiego i Państwa polskiego.
4. Ochrona źródeł jest gwarantowana.
5. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie
stacji radiowej, telewizyjnej lub prasy.

Art. 51 Wolność akademicka
Państwo Polskie gwarantuje wolność badań i nauczania zgodnego z Konstytucją

Art. 52 Wolność wypowiedzi artystycznych
Państwo Polskie gwarantuje wolność wypowiedzi artystycznej, jeżeli w treści są przekazy:
dobra, piękna etyki i moralności.

Art. 53 Wolność zgromadzenia
1. Państwo Polskie gwarantuje wolność zgromadzeń nienaruszających Konstytucji i ustaw..
2. Każdy człowiek ma prawo do organizowania zgromadzeń i uczestniczenia oraz do
udziału w spotkaniach

Art. 54 Wolność zrzeszania się
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia, przystępowania lub należeć do stowarzyszenia
oraz do uczestniczenia w działalności stowarzyszenia.
3. Nikt nie może być zmuszany do wstępowania lub należenia do jakiegoś stowarzyszenia
4. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub
ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
5.. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji
oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami
.

Art. 55 Wolność zamieszkania
1. Obywatele polscy mają prawo do ustalania miejsca zamieszkania w dowolnym miejscu w
kraju.
2. Mają prawo do opuszczenia lub wjazdu do Polski.
3. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
4. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wolności, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą podlegać ograniczeniom określonym w
ustawie.
6. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju.
7. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może
osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
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Art. 56 Wolność gospodarcza
1. Państwo gwarantuje wolność gospodarczą.
2. Wolność gospodarcza obejmuje w szczególności swobodę wyboru zawodu, jak również
swobodę wykonywania prywatnej działalności gospodarczej

C. Uwzględnianie praw podstawowych
Art. 57 Uwzględnianie praw podstawowych
1. Podstawowe prawa muszą zostać uwzględniony w całym systemie prawnym.
2. Każdy, kto działa w imieniu państwa jest zobowiązany do przestrzegania praw
podstawowych i jest zobowiązany przyczyniać się do ich realizacji.
3. Władze zapewniają, że prawa podstawowe, w stosownych przypadkach, stosuje się do
relacji między osobami prywatnymi.

Art. 58 Ograniczenie praw podstawowych
Ograniczenia praw podstawowych musi mieć podstawę prawną. Znaczne ograniczenia
musi mieć swoją podstawę w Konstytucji lub ustawie. Powyższe nie ma zastosowania w
przypadkach poważnego i bezpośredniego zagrożenia, gdy żaden inny sposób
postępowania nie jest możliwy.
2. Ograniczenia praw podstawowych musi być uzasadnione w interesie publicznym lub dla
ochrony podstawowych praw innych.
3. Wszelkie ograniczenia praw podstawowych muszą być proporcjonalne.
4. Istota praw podstawowych jest świętością.
1.

D. Środki ochrony praw i wolności
Art. 59 Prawo wynagrodzenia szkody
1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne
z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności
lub praw.
3. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej
instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.
4. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na
zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie,
którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub
prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
5. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w ust. 4.
6. Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Urzędu Ofiarom
Bezprawia z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych
przez organy władzy publicznej..
7. Praw określonych w art. 21 ust. 5 i 6, art. 23, art. 25-27 art. 29 ust. 2 i art. 33 można
dochodzić w granicach określonych w ustawie.

Dział 7
Obowiązki Obywateli
Art. 60 Rodzaje, obowiązki Obywateli
Od wszystkich, którzy są pod jej władzą, Rzeczpospolita Polska wymaga lojalnego
wypełniania obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
2. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej i troska o
dobro wspólne.
1.

25

3. Każdy jest obowiązany do ponoszenia określonych w ustawie ciężarów i. Świadczeń
publicznych, w tym podatków.
4. Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków i innych danin
publicznych oraz ich przedmiotu i wysokości, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień
może nastąpić tylko w ustawie. Jeżeli nie jest możliwe określenie w ustawie wysokości
opłat lub składek o charakterze publicznym, ustawa powinna szczegółowo określać
zasady ustalania tej wysokości.
5. Zaszczytnym obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres
obowiązku służby wojskowej i sposób jej odbywania okre.la ustawa.

Dział 8
Państwo
Art. 61 Państwo
1. Państwo – organizacja polityczna obejmująca zakresem swojego działania ogół
członków narodu zamieszkającego określone terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oparte
w granicach: od północy na morzu Bałtyckim, od wschodu na rzece Bug, od południa na
Tatrach, a od zachodu na rzekach Nysa Łużycka i Odra.
2. Państwo realizuje potrzeby i interesy Narodu.
3. Państwo Polskie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
dobra wspólnego.
4. Służba Państwowa, organ Państwa, powołana przez Naród, służąca do sprawnego
funkcjonowania Narodu i tworzenia warunków do realizacji potrzeb bytowych obywateli
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Strukturę Służby Państwowej
tworzą autonomiczne systemy, wspólnie działające.
Są to:
1. Służba decyzyjna;
2. Służba ustawodawcza;
3. Służba finansowa;
4. Służba wykonawcza;
5. Służba informacji Państwa
6. Służba medialna
7. Służba sądownicza
5. Służba decyzyjna jest wykonywana przez Prezydenta RP, Prezydium Rady Strategii
Państwa i Senat – Rada Strategii Rzeczpospolitej Polskiej
6. Służba ustawodawcza jest wykonywana przez Sejm i Senat.
7. Służba finansowa składa się z: Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej,
Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Skarbowego.
8. Służba wykonawcza jest wykonywana przez Radę Ministrów, na której czele stoi Prezes
Rady Ministrów.- Premier. Radzie Ministrów podlegają Miistrowie
9. Służba Informacji RP, dostarczająca informacje o stanie Państwa
10. Służba Medialna, realizująca funkcje przekazywania informacji o polityce Państwa oraz
Świecie, kulturze, rozrywce i nauce
11. Służba Sądownicza wykonywana przez niezawisłe i niezależne trybunały i sądy.
12. Państwo polskie w gospodarce krajowej pełni rolę pomocniczości w zakresie:
marketingu przestrzeni gospodarczej w Świecie i Kraju, inicjuje kierunki rozwoju,
dostarczając polskim przedsiębiorcom właściwe informacje oraz kreuje rozwój
strategicznych struktur.
13. Państwo polskie prowadzi działania zapewniające Obywatelom polskim dostęp do
zatrudnienia.
14. Państw strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju
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15. Państwo stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej
źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
16. Państwo udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich
związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
17. Naród działa w ramach Państwa, a dla zagwarantowania potrzeb społecznych i sprawnego
funkcjonowania Państwa, naród tworzy Konstytucję, w której zapisane są najważniejsze prawa
dotyczące gwarancji społecznych, systemów społecznych i system organizacji władzy. Dlatego
Konstytucja i Państwo muszą zabezpieczyć i stworzyć warunki do realizacji tych podstaw bytu
obywatela. Biorąc pod uwagę te zasady, Konstytucja zabezpiecza interesy całego
społeczeństwa i sprawne działanie Państwa, a nie partii politycznych i sprawujących władzę

18. Naród wybiera Służbę, jako swego przedstawiciela, do realizacji jego potrzeb bytowych,
bezpieczeństwa – szeroko rozumianego, obrony Państwa i suwerenności: terytorialnej,
środowiskowej, finansowej, prawnej oraz współpracy z innymi Państwami

Art. 62 Język narodowy
Państwowym językiem jest język polski, chroniony przez prawo. Tylko w języku
polskim mogą być podawane informacje dotyczące działalności gospodarczej, nazw
towarów i inne.

Dział 9
Cele Państwowe, priorytety i obowiązki
Art. 63 Cele Państwa
1. Strategicznymi celami Państwa polskiego są: suwerenność finansowa, kapitał ludzki,
edukacja, dostępność miejsc pracy (minimalne bezrobocie), ochrona zdrowia i
bezpieczeństwo.
2. Gospodarka – podstawa bytu Narodu i Państwa. Priorytet: budowa przemysłu
strategicznego, i państwowego oraz właściwa polityka celna i akcyzowa
3. Finanse – podstawa rozwoju gospodarczego. Priorytet: przywrócenie NBP finansowania
długu Budżetowego i kredytów inwestycyjnych
4. Edukacja – przywrócenie wychowawczej roli w szkole oraz budowa patriotyzmu
Narodowego. Edukacja dla potrzeb nowoczesnej gospodarki: przemysłowej i rolnej,
wzmocnienie szkolnictwa na wsi. Odejście od tzw. wychowania „europejskiego” i
zerwanie z deprawacją libertyńską i postkomunistyczną; Odpolitycznienie nauki w
szkołach, poprzez ograniczenie roli związków zawodowych nauczycieli, tylko do spraw
socjalnych. Nauczyciele nie mogą należeć do żadnej partii. Bezpłatne szkolnictwo
wszystkich szczebli
5. Ochrona Narodu przed wyzyskiem szeroko rozumianym w szczególności – lichwą
bakową, popieranie polskiej przedsiębiorczości małej i dużej (każdej).
6. Gromadzenie polskiego kapitału i polskiej własności i jego prawna ochrona
7. Zapobieganie niszczeniu kopalin (węgiel) i kopalni (prawne).
8. Zamknięcie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw strategicznych, każdej, oraz
rozbudowa gospodarki strategicznej.
9. Rozbicie wszechwładzy korporacji zawodowych – ograniczenie i rola do meritum.
10. Naprawa całego systemu prawnego
11. Wprowadzenie Urzędów dostarczających informacji o stanie Państwa –Urząd Informacji
Państwa.
12. Przywrócenie właściwej roli i wzmocnienie; Państwowej Inspekcji Pracy,

Państwowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji
Handlowej, Urzędowi, Jakości i Miar oraz NIK-u
13. Analiza i ograniczenie roli fundacji, finansowanych z budżetu i zagranicy
14. Obrona interesów Narodu i Państwa Polskiego w ramach Unii Europejskiej
15. Przyjęcie waluty Euro dopiero po osiągnięciu wartości PKB na mieszkańca
porównanego do najbogatszych krajów w UE
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16. Państwo Polskie zapewnia ochronę wolności i praw ludzi i strzeże niepodległości i
bezpieczeństwa kraju.
17. Państwo Polskie zapewnia: wspólny dobrobyt, zrównoważony rozwój, spójność
wewnętrzną oraz różnorodność kulturową kraju.
18. Zapewnia on największą równość szans wśród swoich obywateli.
19. Ochrony zasobów naturalnych i do sprawiedliwego i pokojowego porządku
międzynarodowego.

Art. 64 Cel – Polityka Dobra wspólnego
Celem jest również: państwo, w którym: społeczeństwo, gospodarka, prawo i kultura,
zorganizowane są wokół idei dobra wspólnego obejmującego następujące wartości:
1. Samorządność, czyli faktyczny udział obywateli w procesach decyzyjnych we
wszelkich możliwych sferach życia publicznego – referenda;
2. (Re)animacja społeczeństwa, które będzie zdolne do wyrażenia sprzeciwu wobec
omnipotentnemu państwu, jak i liberalnemu egoizmowi, dążącego do odtworzenia
tkanki inicjatyw społecznych, kulturalnych, religijnych itp., dzięki którym zamiast
biernych konsumentów, zyskamy aktywnych obywateli i gospodarczych, wyłanianych
w Okręgach Wyborczych
3. „Demokracja przemysłowa” – dążymy do zwiększenia wpływu obywateli na
gospodarkę, poprzez np. akcjonariat pracowniczy, ruch związkowy, rady
pracowników, bo 1/3 czasu życia spędzamy w pracy – to zbyt wiele, aby nie mieć na
nią wpływu;
4. Sprawiedliwe prawo i praktyka jego egzekwowania, aby służyło społeczeństwu, nie
zaś interesom najsilniejszych grup;
5. Media obywatelskie, czyli takie, które w wyborze tematów i sposobów ich
prezentowania kierują się interesem Narodu i Państwa, przekazują kulturę, a nie
antykulturę zamiast oczekiwań swoich sponsorów;
6. Kultura, która jest dorobkiem Narodu polskiego, realizowana przez teatr narodowy,
muzykę narodową, balet, operę, sztuki plastyczne, literaturę, film, muzealnictwo,
kulturą ludową, szkolnictwo artystyczne, edukacją kulturalną, ochronę zabytków.
Kultura przekazująca dziedzictwo kulturowe Narodu, kształtująca postawy: etyczne,
moralne, piękna itp., rozwijająca pozytywne cechy w społeczeństwie, przekazująca
pozytywną kulturę z dorobku ludzkości. Państwo wspiera rozwój instytucji kultury;
7. Rozwój autentyczny, nie pozorny – kultowi wskaźników ekonomicznych i wzrostu
konsumpcji, przeciwstawiamy dążenie do podniesienia, jakości życia, na którą składa
się m. in.: sprawna publiczna służba zdrowia, powszechna edukacja na dobrym
poziomie, wartościowa żywność i czyste powietrze;
8. Ochrona dzikiej przyrody, która obecnie jest niszczona i lekceważona w imię
indywidualnych zysków i prymitywnie pojmowanego postępu,. Jeśli mamy do wyboru
nową autostradę i nowy park narodowy – wybieramy park narodowy;
9. Solidarne społeczeństwo – egoizmowi i uznaniowej filantropii, przeciwstawiamy
społeczeństwo gotowe do wyrzeczeń w imię systemowej pomocy słabszym i
wykluczonym oraz stwarzanie im realnych możliwości poprawy własnego losu;
10. Sprawiedliwe państwo, czyli takie, w którym zróżnicowanie majątkowe obywateli jest
możliwie najmniejsze (m. in. dzięki prospołecznej polityce podatkowej) i wynika z
różnicy talentów i pracowitości, skromne dochody nie stanowią bariery w dostępie do
edukacji, pomocy prawnej czy opieki zdrowotnej. Podatki w Budżecie Państwa musza
stanowić jak najmniejszą część, podstawowe dochody pochodzą z gospodarki i opłat;
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11. Gospodarka trójsektorowa – mechanizmom rynkowym i własności prywatnej
powinna towarzyszyć kontrola państwa nad strategicznymi sektorami gospodarki,
sprawna własność publiczna (ogólnokrajowa i komunalna) oraz prężny sektor
spółdzielczy. Nie zawsze prywatne jest najlepsze z punktu widzenia kondycji
społeczeństwa;
12. Gospodarka dla człowieka – nie odwrotnie – zamiast pochwał „globalnego
wolnego handlu”, Państwo dba o regionalne i lokalne systemy ekonomiczne, chroni
interesy swoich obywateli, nie zaś ponadnarodowe korporacje i „zagranicznych
inwestorów”;

Art. 65 Priorytety Państwa
1. Priorytety Państwa to: suwerenność finansowa, rozwój gospodarczy, jakość i patriotyzm
wychowania oraz nauczania, bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa, elementy
strategiczne w 100% własnością Państwa.
2. Suwerenność finansowa Państwa to w 100% deficyt budżetowy kredytowany przez
NBP. Instytucje państwowe i samorządowe, zaciągają kredyty tylko w Bankach polskich.
3. Rozwój gospodarczy oparty na pomocniczości Państwa w zakresie kredytowania,
zdobywana rynków zbytu zagranicą, informacji o trendach rozwojowych i innowacjach
oraz właściwą polityką patentową.
4. Patriotyzm wychowania to również obowiązkowa obecność flag i godła we wszystkich
klasach szkolnych i salach wykładowych Uczelni. Jakość nauczania przystosowana do
potrzeb gospodarki i społeczeństwa
5. .Bezpieczeństwo socjalne to dostęp wszystkich obywateli do bezpłatnej ochrony zdrowia
i wykształcenia, dostęp do mieszkania, bezpieczeństwo emerytalne i w potrzebie.
6. Elementy strategiczne Państwa – energetykę, przemysł obronny, transport kolejowy
wraz z torami i trakcją elektryczną, ziemia, lasy, stocznie itp., które decydują o
bezpieczeństwie Państwa, nie mogą być z udziałem kapitału zagranicznego

Art. 66 Obowiązki Państwa
Państwo zobowiązane jest wypełniać obowiązki, które są mu powierzane przez
Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej..
2. Wszystkie działania Państwa opierają się na Konstytucji i Ustawach, są ograniczone
przez prawo.
3. Działania państwa muszą być prowadzone w interesie publicznym i proporcjonalne do
Celów
4. Instytucje państwowe i osoby prywatne działają w dobrej wierze.Rzeczpospolita Polska
przestrzegają prawa międzynarodowego.
1.

Dział 10
Cudzoziemcy
Art. 67 Przepisy o cudzoziemcach
1. Państwo jest odpowiedzialna za ustawodawstwo dotyczące cudzoziemców, miejsca
zamieszkania oraz stałego osadnictwa cudzoziemców oraz w sprawie przyznania
azylu.
2. Cudzoziemcy mogą zostać wydalony z Polski, jeżeli stanowią oni zagrożenie dla
bezpieczeństwa kraju.
3. Niezależnie od ich statusu na podstawie ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcy tracą
prawo pobytu i wszystkich inne tytuły prawne do pozostania w Polsce, jeżeli:
1. jest skazany prawnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, zabójstwo, gwałt lub
jakiekolwiek inne poważne przestępstwo seksualne, wszelkie inne brutalne
przestępstwa takie jak rabunek, przestępstwa handlu ludźmi lub narkotykami lub
przestępstwo włamania; itp.,
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2. pobierał ubezpieczenia społeczne lub świadczeń pomocy społecznej, podając
nieprawdziwe oświadczenia,.
4. Ustawodawca określa przestępstw objętych pkt 3, w sposób bardziej szczegółowy oraz
może dodać kolejne przestępstwa.
5. Cudzoziemcy, którzy utracili prawo pobytu oraz wszelkie inne prawa do pozostania w
Polsce, zgodnie z pkt 3 i 4 muszą być wydaleni z Polski przez właściwy organ i muszą
zostać objęci zakazem wjazdu od 5 do 15 lat. W przypadku recydywy, zakaz wjazdu
jest przedłużony do 20 lat.
6. Każda osoba, która nie zastosuje się do zakazu wjazdu lub w inny sposób przebywa w
Polsce nielegalnie - popełnia przestępstwo. Ustawodawca wydaje odpowiednie przepisy.

Art. 68 Przepisy o azylu
1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
określonych w ustawie.
2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed
prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi
Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

Art. 69 Kontrola imigracji
1. Polska kontroluje imigrację cudzoziemców autonomicznie.
2. Liczbę przyjętych cudzoziemców do Polski jest ograniczona rocznym limitem ilościowym.
Limity ilościowe odnoszą się do wszystkich zezwoleń wydanych na podstawie przepisów
dotyczących cudzoziemców, w tym te związane z kwestiami azylu. Prawo do stałego
pobytu, łączenia rodzin oraz świadczeń socjalnych mogą być ograniczone.
3. Roczne limity ilościowe i kontyngenty dla cudzoziemców w pracy zarobkowej muszą być
określona zgodnie z ogólnymi interesami gospodarczymi Polski, dając pierwszeństwo
obywatelom polskim; limity muszą obejmować także dojeżdżających z terenów
przygranicznych. Decydujące kryteria przyznawania zezwoleń na pobyt są przede
wszystkim potrzeby od pracodawców, zdolność do integracji, i posiadanie właściwych
niezależnych środków utrzymania.
3. Ustawa reguluje szczegóły.

Rozdział 2
Źródła Prawa
Art. 70 Źródła prawa
1. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są:
Konstytucja, ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, referenda.
przepisy prawa miejscowego oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe.
2. Warunkiem wejścia w życie prawa powszechnie obowiązującego jest jego ogłoszenie.
Ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia i ratyfikowane umowy
międzynarodowe podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej..
3. Ustawa reguluje wydawanie. Dziennika Ustaw. oraz innych organów publikacyjnych
. Art. 71 Konstytucja
1. Konstytucja jest najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje sie bezpośrednio, chyba, że co innego wynika z jej treści
3. Wszystkie przepisy prawne wydawane lub stosowane przez władze Rzeczypospolitej
Polskiej muszą być zgodne z Konstytucją

Art. 72 Rozporządzenia
1. Rozporządzenie z mocą ustawy może zostać wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek Rady Ministrów.
2. Rozporządzenie zostaje ogłoszone i wchodzi w życie, jeżeli zostało zatwierdzone przez
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Sejm.
3. Rozporządzenie z mocą ustawy nie może dotyczyć zmiany Konstytucji, ratyfikacji
i wypowiadania umów międzynarodowych ani budżetu państwa

Art. 73 Ustawy
1. Ustawa może upoważnić Prezydenta Rzeczypospolitej, Radę Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów, ministra kierującego określonym działem administracji rządowej lub Prezesa
Rady Mediów Narodowych, do wydania rozporządzenia w celu wykonania tej ustawy.
2. Upoważnienie do wydania rozporządzenia powinno wyraźnie określać organ właściwy
do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania.
3. Organ właściwy do wydania rozporządzenia nie może przekazać swych kompetencji
innemu organowi

Art. 74 Prawa samorządowe
1. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej wydają,
na podstawie ustaw i w granicach wyznaczonych przez ich treść, przepisy prawa
miejscowego, obowiązujące na obszarze ich działania.
2. Prawo miejscowe podlega kontroli sądowej pod względem zgodności z Konstytucją i
ustawami.

Art. 75 Umowy międzynarodowe
1. Umowa międzynarodowa, ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską, po jej ogłoszeniu
stanowi cześć wewnętrznego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana przez
wszystkie organy państwa, chyba, że jej stosowanie uzależnione jest od wydania
przepisów prawa wewnętrznego.
2. Ratyfikacja umowy międzynarodowej lub jej wypowiedzenie wymagają uprzedniej zgody
wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2. określonych w Konstytucji, wolności, praw lub obowiązków,
3. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
3. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umowy, której
ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia
Sejm.
4. Zasady i tryb zawierania, ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych określa
ustawa
5. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej powierzyć
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów
władzy państwowej w niektórych sprawach, jeżeli nie narusza to istoty suwerenności
Rzeczypospolitej Polskiej i nie godzi w podstawowe wartości Konstytucji.
6. Ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikacje umowy międzynarodowej, o której mowa w ust.
1, uchwala Sejm większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów, a następnie Senat większością dwóch trzecich głosów w
obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
7. Wyrażenie zgody na ratyfikacje może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym.
8. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikacje podejmuje Sejm
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów
9. Jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej ratyfikowanej w sposób określony w art. 54,
przepisy prawa stanowione przez organizacje międzynarodową lub organ
międzynarodowy, wydane w granicach upoważnienia wynikającego z tej umowy, mają
w Rzeczypospolitej Polskiej moc powszechnie obowiązującą i są bezpośrednio
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stosowane przez organy władzy publicznej.
10. Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektów przepisów prawa, o których
mowa w ust. 1, określa Rada Ministrów, współdziałając, w sposób określony w ustawie,
z Sejmem lub organem właściwym według jego regulaminu. To samo dotyczy
projektów przepisów wydawanych przez organizację międzynarodową lub organ
między narodowy,z których ma wynikać zobowiązanie do zmian w polskim
ustawodawstwie.

Art. 76 Uchwały wydane na podstawie Ustawy zobowiązują tylko
wydającego
Uchwały i zarządzenia są aktami prawnymi, wydawanymi na podstawie ustawy i wiążącymi
tylko organy i jednostki organizacyjnie podległe organowi, który wydał uchwałę lub
zarządzenie.
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