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CZĘŚĆ II
SŁUŻBA PAŃSTWOWA (schemat – Załącznik nr 1)
Rozdział 1
SŁUŻBA DECYZYJNA
Art. 76 Służba decyzyjna
1. Służba Decyzyjna jest Centralnym Organem Państwa.
2. Służbę Decyzyjną tworzą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Rady
Strategii Państwa i Senat

Dział 1
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 77 Prezydent RP
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuję Rzeczpospolitą Polską w stosunkach
zewnętrznych i wewnętrznych, kieruje działalnością państwa, przewodniczy Służbie
Decyzyjnej i strzeże przestrzegania Konstytucji.
2. Przysługujące mu uprawnienia wykonuje osobiście lub przez wyznaczone przez niego
osoby.
3. Do bezpośredniej i stałej współpracy z Prezesem Rady Ministrów, Prezydent deleguje
Wiceprezydenta, który uczestniczy w pracach Rady Ministrów, jako przedstawiciel
Prezydenta z głosem doradczym - uzgodnionym z Prezydentem - we wszystkich
sprawach Państwa.
4. Organem doradczymi Prezydenta w sprawach zewnętrznych i bezpieczeństwa jest
Urząd Ochroy Rzeczpospolitej Polskiej. Do przewodniczenia sesjom UORP, Prezydent
deleguje Wiceprezydenta.
5. Organem doradczym w sprawach rozwoju Państwa i innowacji jest Narodowa Rada
Rozwoju. Do Przewodniczenia sesjom NRR Prezydent deleguje Wiceprezydenta.
6. Prezydent sprawuje służbę wykonawczą poprzez Prezesa Rady Ministrów,
odpowiedzialnych przed Sejmem Ministrów i podlegających im urzędników oraz Urząd
Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 78 Wybieranie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach
Powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent
Rzeczypospolitej jest wybierany na 5 lat. Okres ten rozpoczyna się w dniu
zaprzysiężenia.
2. Ta sama osoba może być wybrana ponownie tylko raz i tylko na kadencje następującą
bezpośrednio po jej pierwszej kadencji.
3. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający
nie wcześniej niż 120 dni i nie później niż 90 dni przed upływem kadencji urzędującego
Prezydenta Rzeczypospolitej; w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu zarządza wybory w ciągu 14 dni od opróżnienia urzędu, wyznaczając
datę wyborów przypadającą w ciągu 60 dni od tego dnia.

Art. 79 Warunki wybierania Prezydenta RP
1. Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej ma obywatel polski, który ukończył 18 lat i
nie jest ubezwłasnowolniony ani nie został prawomocnie pozbawiony praw publicznych lub
praw wyborczych..
2. Wybranym może zostać obywatel polski posiadający tylko obywatelstwo polskie, który
ukończył 35 lat i spełnia pozostałe warunki, o których mowa w ust. 1.oraz uzyskał pozytywną
opinię Komisji Kwalifikacyjnej. Kandydatura wymaga poparcia przez:
1. co najmniej 300 osób pełniących w dniu zgłoszenia funkcje publiczne z wyboru
oraz co najmniej 100 tysięcy obywateli polskich, posiadających prawo wybierania,
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2. lub co najmniej 300 tysięcy obywateli polskich posiadających prawo wybierania.
3. Komisja Kwalifikacyjna sprawdza czy kandydaci na Prezydenta lub Senatora, poza
głównym wyksztalcenie posiadają podstawowe wiadomości z zakresu: finansów, Konstytucji,
informacji i zarządzania (Cybernetyka).
4. W Komisji Kwalifikacyjnej nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w szkoleiu.
5. Prezydent Rzeczypospolitej zostaje wybrany bezwzględną większością ważnie oddanych
głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości, w
ciągu 14 dni przeprowadza sie drugie głosowanie; wyboru dokonuje się spośród dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W
drugim głosowaniu Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany zwykłą większością głosów.
6. Tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia wyborów określa ustawa.

Art. 80 Objęcie Urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1. Wybrany Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu, na zwołanym przez
Marszałka Senatu wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu, przysiegi następującej treści:.
Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście ślubuję i
przysięgam, że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam, będę strzegł niezłomnie
godności Narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Ślubuję i przysięgam, że dobro
Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi
dopomóż. Bóg. Przysięga może być również złożona bez formuły wyrażonej w ostatnim
zdaniu.
2. Prezydent Rzeczypospolitej wybrany przed upływem kadencji dotychczas
urzędującego Prezydenta obejmuje urząd następnego dnia po upływie jego kadencji.

Art. 81 Zakaz sprawowania innych funkcji
Prezydent Rzeczypospolitej nie może sprawować. Żadnej innej funkcji publicznej ani
wykonywała. Żadnego innego płatnego zajęcia.

Art. 82 Opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1. Opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed upływem kadencji
następuje wskutek:
l. .śmierci,
2. zrzeczenia się urzędu,
3. uznania przez Sejm i Senat trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze
względu na stan zdrowia lub uzależnienia; każda z izb podejmuje uchwałę
większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy ustawowej
liczby jej członków,
4. złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
5. złożenia z urzędu w referendum
2. Gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony, a także, gdy Prezydent
tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Wiceprezydent, gdy zaś te nie może
funkcji tej wykonać, to Marszałek Senatu, gdy zaś ten nie może funkcji tej wykonywać, to
Marszałek Sejmu.

Art. 83 Prerogatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1. Prezydent Rzeczypospolitej:
1. powołuje Wiceprezydenta Rzeczpospolitej Polskiej spośród wybranych Senatorów;
2. określa kierunki polityki zagranicznej i obronnej oraz wytycza zadania Służbom
Państwa;
3. dysponuje inicjatywą ustawodawczą, a w przypadkach przewidzianych prawem
wydaje dekrety z mocą ustawy;
4. ogłaszanie ustaw lub korzystanie z prawa veta;
5. czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji;
6. zawiera i wypowiada, a za zgodą Senatu ratyfikuje umowy z innymi państwami;
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jest Wodzem Naczelnym Sił Zbrojnych;
ogłasza stan wojny i stan wyjątkowy;
obsadza urzędy - (służby) państwowe, zastrzeżone do jego kompetencji;
uczestniczy w sesjach Senatu – Radzie strategii Państwa, z głosem wnioskującym
nadaje statut Kancelarii Prezydenta oraz powołuje i odwołuje jej Szefa;
nadaje statut Senatowi - Radzie Strategii Państwowej oraz powołuje i odwołuje jej
członków
13. nadaje statut Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz powołuje i
odwołuje jej członków
14. nadaje statut Narodowej Radzie Rozwoju oraz powołuje i odwołuje jej członków
15. zarządza wybory do Sejmu, do Senatu oraz do organów samorządu terytorialnego
pochodzących według ustawy z wyborów bezpośrednich,
16. mianuje
i
odwołuje
pełnomocnych
przedstawicieli
dyplomatycznych
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
17. przyjmuje listy uwierzytelniające akredytowanych przy nim przedstawicieli
dyplomatycznych innych państw,
18. nadaje stopnie wojskowe,
19. nadaje obywatelstwo polskie,
20. nadaje ordery i odznaczenia,
21. powołuje Szefa Służby Cywilnej na pięcioletnią kadencje
22. wykonuje inne kompetencje określone w Konstytucji i ustawach.
2. Prezydent Rzeczypospolitej władny jest aktem łaski darować lub złagodzić karę,
wymierzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, a także uchylić skutki skazania. Tryb
postepowania określa ustawa.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej
Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa
państwa oraz nienaruszalności jego terytorium.
5. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach
określonych w Konstytucji i ustawach
6. Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia, co roku w Sejmie i Senacie orędzie
o stanie państwa. Nad orędziem nie przeprowadza się debaty.
7. Akty urzędowe, wypływające z prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej, nie wymagają
kontrasygnaty.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Art. 84 Sprawy o szczególnym znaczeniu dla Państwa
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Prezydent Rzeczypospolitej
może zwołać posiedzenie Rady Ministrów.
2. Prezydent Rzeczypospolitej przewodniczy posiedzeniu Rady Ministrów zwołanemu w
trybie ust. 1, lecz nie uczestniczy w głosowaniu.

Art. 85 Ważność aktu urzędowego
1. Do ważności aktu urzędowego Prezydenta Rzeczypospolitej wymagane jest
podpisanie go także przez Prezesa Rady Ministrów, który przez złożenie podpisu
przyjmuje odpowiedzialność za akt wobec Sejmu.
2. Wymagania określonego w ust.1 nie stosuje się do:
1. zarządzenia wyborów,
2. zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu,
3. skrócenia kadencji Sejmu,
4. wykonywania inicjatywy ustawodawczej,
5. podpisania ustawy oraz zarządzenia jej ogłoszenia, a także odmowy podpisania
ustawy,
6. występowania do Trybunału Konstytucyjnego,
7. skierowania orędzia do Sejmu lub Senatu lub zabierania głosu na posiedzeniu izby,
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8. powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Rady Mediów
Narodowych oraz Szefa Służby Cywilnej,
9. desygnowania Prezesa Rady Ministrów i powierzenia mu pełnienia obowiązków,
10.odmowy powołania członka Rady Ministrów,
11.zwołania posiedzenia Rady Ministrów w sprawach o szczególnym znaczeniu dla
państwa,
12.nadania statutu Kancelarii Prezydenta oraz powoływania i odwoływania jej Szefa,
13.nadania statutu Radzie Strategii Państwowej
14.aktów urzędowych, które Prezydent Rzeczypospolitej w myśl Konstytucji lub
ustawy wydaje na wniosek lub za zgodą innego organu,
15.zrzeczenia sie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 86 Złożenie z urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1. Prezydent Rzeczypospolitej nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej ani
sądowej za swoje czynności urzędowe.
2. Za naruszenie Konstytucji lub popełnienie przestępstwa Prezydent
Rzeczypospolitej może zostać postawiony, uchwałą Senatu podjętą większością dwóch
trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów oraz na
wniosek Sejmu uchwalony taką samą większością głosów, w stan oskarżenia przed
Trybunałem Stanu. Sprawę rozpatruje Trybunał i wyrok wydaje Sąd Najwyższy.
3. Prezydent może być złożony z urzędu w wyniku Referendum
4. Prezydent Rzeczypospolitej z chwilą postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem
Stanu jest zawieszony w sprawowaniu urzędu

Dział 2
Rada Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej
Art. 87 Organy doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.

Organami doradczymi Prezydenta Rzeczpospolitej są: Rada Ochrony Rzeczypospolitej
Polskiej, Narodowa Rada Rozwoju oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej..

Art. 88 Rada Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej
1. Powołuje się Radę Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej, która pod kierownictwem
Prezydenta zajmuje się następującymi sprawami:
1. Określaniem polityki obronnej i stanu bezpieczeństwa.
2. Dostosowaniem całokształtu życia narodowego do założeń obronnych.
3. Wykorzystaniem zasobów ludzkich i rzeczowych dla obronności.
2. Członkami Rady Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej są:
1. Prezydent,
2. Wiceprezydent
3. Marszałek Senatu
4. Marszałek Sejmu,
5. Prezes Rady Ministrów,
6. Prezes Sądu Najwyższego,
7. Prezes Centralnej Komisji Finansowej,
8. Szef Sztabu Głównego Sił Zbrojnych,
9. Minister Spraw Wojskowych,
10. Minister Służb Specjalnych,
11. Minister Spraw Zagranicznych,
12.. Minister Spraw Wewnętrznych,
13. Trzy osoby wyznaczone przez Prezydenta.
14. Prezes Społecznego Trybunału Narodowego .
3. Zakres działania i tryb prac Rady Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej określa Ustawa
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4. Organem wykonawczym Rady Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony
Rzeczpospolitej Polskiej, któremu Przewodniczy Wiceprezydent. Urząd Obrony
Rzeczpospolitej jest częścią Służby Decyzyjnej

Dział 3
Narodowa Rada Rozwoju
Art. 93 Narodowa Rada Rozwoju
1. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie określania strategicznych
kierunków polityki państwa jest Narodowa Rada Rozwoju.
2. Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. NRR jest płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie
stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest
formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie
sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i
wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.
4. Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy,
a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.
5. NRR składa się z 10 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i
strategicznych Rady:
1. Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
2. Ochrona zdrowia;
3. Wieś, rolnictwo;
4. Samorząd, polityka spójności;
5. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
6. Bezpieczeństwo, obronność;
7. Polityka zagraniczna;
8. Nauka, innowacje;
9. Edukacja, młode pokolenie, sport;
10.Polityka społeczna, rodzina.
6. Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków,
reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR
uczestniczyć będą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń
Rady. Ze strony Kancelarii Prezydenta RP prace Rady będzie koordynował Sekretarz
NRR, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.
7. Organizacje i działanie Narodowej Rady Rozwoju określi ustawa

Dział 4
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 89 Kancelaria Prezydenta RP
Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej
2. Prezydent Rzeczpospolitej nadaje statut Kancelarii powołuje i odwołuje Szefa
Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej
1.

Dział 5
WICEPREZYDENT
Art. 90 Warunki wybierania Wiceprezydenta i odwołania.
Wiceprezydenta powołuje Prezydent z pośród wybranych Senatorów, w okresie trzech
miesięcy od swego zaprzysiężenia.
2. Wybrany Senator musi spełniać takie same warunki jak Prezydent.
1.
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3. Powołany Senator na Wiceprezydenta składa Przysięgę taką jak Prezydent
4. Odwołanie Wiceprezydenta odbywa się na tych samych warunkach, jak złożenie z
urzędu Prezydenta

Art. 91 Uprawnienia Wiceprezydenta
W czasie nieobecności Prezydenta, lub niemożliwości sprawowania funkcji prezydenta,
Wiceprezydent pełni funkcje prezydenta z wyłączeniem:
1. zawierania i wypowiadania oraz ratyfikowania umów z innymi państwami;
2. nadawania stopi wojskowych i odznaczeń;
3. ogłaszania stanu wojny i stanu wyjątkowego;
4. obsadzania urzędów państwowych zastrzeżonych dla Prezydenta
2. Wiceprezydent przewodniczy Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Narodowej Radzie Rozwoju.
3. Do bezpośredniej i stałej współpracy z Prezesem Rady Ministrów, Prezydent deleguje
Wiceprezydenta, do uczestnictwa w pracach Rady Ministrów, jako przedstawiciela
Prezydenta z głosem doradczym - uzgodnionym z Prezydentem - we wszystkich
sprawach Państwa
1.

.Dział 6

Urząd Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej
Art. 92 Cele Urzędu Ochrony Rzeczpospolitej Polskiej
1. Organem wykonawczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie zewnętrznego
bezpieczeństwa państwa jest Urząd Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej
2. Celem Urzędu Ochrony Rzeczypospolite Polskiej jest realizacja spraw związanych z
reprezentowaniem przez Prezydenta polityki zewnętrznej i obronności Państwa
3. Urząd Ochrony Rzeczpospolitej Polski tworzą trzy Ministerstwa:
1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
2 Ministerstwo Obrony Narodowej;
3 Ministerstwo Służb Specjalnych
4. Ministerstwa są podporządkowane Wiceprezydentowi.
5. Organizacje i działanie Urzędu Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej określi ustawa

Dział 7
Prezydium Rady Strategii Państwa
Art. 94 Skład Prezydium Strategii Państwa
1. Prezydium Strategii Państwa składa się z:
1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Wiceprezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałka Senatu;
4. Marszalka Sejmu;
5. Prezesa Rady Ministrów;
6. Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
7. Przewodniczącego Urzędu Informacji Państwa;
8. Prezesa Rady Mediów Narodowych;
9. Prezesa Sądu Najwyższego;
10. Prezesa Sądu Administracyjnego
11. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
12. Ministra Spraw Zagranicznych
13. Ministra Obrony Narodowej
14. Ministra Służb Specjalnych
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2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przewodzi sesjom Prezydium Strategii Państwa.
3. Uchwały ustawodawcze zapadają większością 2/3 składu Prezydium. Przy braku
większości 2/3, decyduje głos Prezydenta RP;
4. Prezydent RP ma prawo veta. Veto może być obalone kwalifikowaną większością 2/3
głosów Zgromadzenia Narodowego.
5. Prezydium Rady Strategii Państwa wskazuje cele lub koncepcje – (Postulator),
będących bazą do opracowania założeń projektów ustaw przez Senat - Radę. Strategii
Państwa

Art. 95 Kompetencje Prezydium Rady Strategii Państwa.
1. Do kompetencji Prezydium Rady Strategii Państwa należy inicjowanie celów związanych
z:
1. Utrzymaniem suwerenności i bezpieczeństwa Pastwa;
2. Prowadzeniem polityki Państwa dobra wspólnego;
3. Utrzymaniem suwerenność finansowej Państwa;
4. Prowadzeniem polityki rozwoju gospodarczego
5. Prowadzeniem polityki wzrostu innowacyjności w gospodarce, opartej na nauce i
pomocniczości Państwa w zakresie monitoringu gospodarki światowej kierunków
rozwoju;
6. Prowadzeniem polityki wzrostu zamożności i bezpieczeństwa socjalnego
społeczeństwa.
7. Wychowaniem patriotycznym i narodowym;
8. Utrzymaniem bezpieczeństwa wewnętrznego..
2. Monitorowanie przestrzegania Konstytucji
3. Rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych;
4. Organizację i działanie Prezydium Rady Strategii Państwa określi ustawa

Dział 8
Senat – Rada Strategii Państwa
Art. 96 Cele
1. Senat pełni funkcje Rady Strategii Państwowej, w zakresie określenia strategicznych
kierunków polityki państwa, i wnioskowania Ustawodawczego.
2. Senat jest centralnym organem zarządzającym i stabilizującym funkcjonowanie
Państwa.
3. Realizuje decyzje Prezydium Strategii Pastwa oraz inicjatyw ustawodawczych,
złożonych do Senatu, przygotowując założenia do projektów ustaw, następnie
przekazywanych do Sejmu
4. Senat tworzy Centralny Budżet Państwa, na bazie Budżetów Służb państwowych.
5. Senat rozstrzyga spory między służbami Państwa.
6. Senatowi podlega Służba Cywilna,
7. Organizacje oraz funkcjonowanie Senatu określi Ustawa

Art. 97 Skład Senatu – Rady Strategii Państwa
1. Członkami są: Senatorowie w liczbie 60,z zastrzeżeniem ust.2, z których część wybrana
jest w liczbie okręgów wyborczych i miast wojewódzkich, z wyjątkiem Warszawy, gdzie
wybieranych jest czterech Senatorów, wybranych w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych.
2. Osoba, która w wyborach powszechnych została wybrana na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej, po zakończeniu kadencji Prezydenta wchodzi z urzędu w skład
Senatu, jeżeli złoży przysięgę określoną w art. 99 ust. 4.
3. Kadencja Senatu trwa 4 lata od dnia wyborów.
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4. Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory do Senatu, jednocześnie z wyborami
bezpośrednimi do organów samorządu terytorialnego, na dzień wolny od pracy,
przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Senatu.
5. Wybranym do Senatu może być każdy obywatel polski, który ukończył 35 la i posiada
tylko obywatelstwo polskie, pełnił przez co najmniej 5 lat funkcje publiczną z wyboru lub
kierownicze stanowisko w państwie i został pozytywnie oceniony przez Komisję
Kwalifikacyjną, tak jak Prezydent RP oraz nie został prawomocnie pozbawiony praw
publicznych lub wyborczych i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne. Ścigane z oskarżenia publicznego.
6. Senator składa przysięgę tak jak poseł, przyczym zmienia słowo w przysiędze „Sejm” na
Senat
7. Tryb zgłaszania kandydatów oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa
ustawa.
8. Senatorowie nie mogą należeć do partii. Mogą być kandydatami zgłoszonymi przez
partię
9. obradom Senatu przewodniczy Marszałek Senatu, wybrany przez senatorów.
10. Senatorowie wybierają jednego Wicemarszałka Senatu
11. Uchwały lub Ustawy w Senacie zapadają większością 3/5 głosów
12. Obrady Senatu są zamknięte i odbywają się raz w miesiącu. Z obrad Senatu są
sporządzane sprawozdania w zakresie jawnym dla potrzeb zainteresowanych.
13. Senat zgłasza założenia ustaw do Sejmu, które są tam opracowywane, rozpatrywane i
uchwalane w pierwszej kolejności..
14. Założenia wniosków ustaw w Senacie zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że
Prezydent ma prawo weta do tych wniosków i Ustaw Sejmowych
15. Senatorowie i Uczestnicy otrzymują diety, niezależnie od innych wynagrodzeń
16. Na utrzymanie biur dotacje, otrzymują Senatorowie i Senatorowie wybierani za granicą,
dwukrotnie większą, niż na biura poselskie..
17. Organizację i tryb działania Senatu określi Ustawa

Dział 9
Centralny Budżet Państwa
Art. 98 Tworzenie Centralnego Budżetu Państwa
1. Senat przygotowuje projekt CBP na bazie przesłanych założeń budżetowych przez
wszystkie Instytucje Państwa, w terminie do 30 września i przesłanych przez Radę Polityki
Pieniężnej prognoz dochodu Państwa. Senat określa deficyt budżetowy i przygotowuje
projekt Centralnego Budżetu Państwa, który przedkłada na sesji Sejmu do zatwierdzenia, w
terminie do 30 listopada
2. Senat po zatwierdzeniu przez Sejm Centralnego Budżetu Państwa, przesyła Budżet do
Centralnego Biura Finansowego, które w imieniu Państwa występuje do Rady Polityki
Pieniężnej o kredyt na pokrycie deficytu budżetowego..
3. Centralne biuro Finansowe, po zatwierdzeniu kredytu przez Radę Polityki Pieniężnej,
Otwiera konta i subkonta w NBP i wnioskuje o sukcesywnie przelewanie na te konta
pieniędzy dla wszystkich podmiotów, zgodnie z Centralnym Budżetem Państwa oraz
przesyła Budżet do Centralnego Rachunku Finansowego

Rozdział 2
SŁUŻBA USTAWODAWCZA
Dział 1
Sejm
Art. 99 Wybory posłów
1. Sejm składa sie z 360 posłów wybranych w wyborach powszechnych, równych
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i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
2. Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory do Sejmu na dzień wolny od pracy,
przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Sejmu.
4. Posłowie 9senatorowie) składają mieszkańcom Polski przysięgę na ręce Marszałka
Sejmu o następującej treści:
„Przysięgam i ślubuję uroczyście mieszkańcom Polski, że jako Poseł (Senator) na sejm
(Senat) tegoż Państwa będę pracował wyłącznie dla jego dobra jako nierozerwalnej
całości.
Przysięgam i ślubuję uroczyście przestrzegać i bronić praw mieszkańców Polski.
Sumiennie wykonywać wszelkie obowiązki służące zachowaniu wolności i niepodległości
oraz powszechnego dobrobytu i rozwoju.
Przysięgam i ślubuję wszelkie zło i niebezpieczeństwo od mieszkańców Państwa czujnie
odwracać, godności imienia tegoż Państwa i jego mieszkańców strzec niezachwianie,
sprawiedliwość za pierwszą mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcać się
niepodzielnie.”

Art. 100 Kadencja Sejmu
1. Kadencja Sejmu trwa 4 lata od dnia wyborów.
2. Kadencja Sejmu może zostać skrócona na mocy własnej uchwały podjętej większością
dwóch trzecich głosów ustawowej liczby posłów.
3. Prezydent Rzeczypospolitej po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu
może skrócić kadencje Sejmu, jeżeli:
l. Sejm nie uchwalił ustawy budżetowej w ciągu 90 dni od dnia złożenia projektu
przez Senat,
2. Sejm po raz czwarty w ciągu kadencji uchwalił wotum nieufności dla Rady
Ministrów.
4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka
Senatu, może również skrócić kadencje Sejmu w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli od wyborów do Sejmu upłynął, co najmniej rok.

Art. 101 Warunki wyborów posłów
1. Prawo wybierania posłów ma każdy obywatel polski, który ukończył 18 lat i nie jest
ubezwłasnowolniony ani nie został prawomocnie pozbawiony praw publicznych lub praw
wyborczych.
2. Wybranym do Sejmu może być każdy obywatel polski, który ukończył 25 lat oraz spełnia
pozostałe warunki określone w ust. 1 i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
3. Tryb zgłaszania kandydatów oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa
ustawa.

Art. 102 Wybory Marszałka i Wicemarszałków Sejmu
l. Sejm wybiera ze swego grona marsza3ka, wicemarsza3ków i komisje.
2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje
Sejm na zewn1trz.
3. Pos3owie tworz1 w Sejmie kluby poselskie.
4. Sejm uchwala swój regulamin.

Art. 103 Procedury Sejmowe
1. Każdy poseł może składać interpelacje i zapytania do Rady Ministrów albo
poszczególnych jej członków.
2. Prezes Rady Ministrów oraz poszczególni członkowie Rady Ministrów zobowiązani są
do udzielenia odpowiedzi na kierowane do nich interpelacje i zapytania w terminie i
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trybie określonym w regulaminie Sejmu.
3. Sejm może powołać komisje śledczą do zbadania określonej sprawy. Zasady i tryb
działania komisji śledczej określa ustawa

Art. 104 Uczestnicy obrad Sejmowych
1. W sesjach Sejmu uczestniczą z głosem doradczym: Wiceprezydent, Wiceprezesi:
Narodowego Banku Polskiego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz
Prezes Instytutu Mediów Narodowych, Prezes Krajowej Rady Sądowniczej,
Wiceprzewodniczącego Urzędu Informacji Państwa.
2. W obradach Sejmu uczestniczą także Uczestnicy, którymi są: Komisarz – delegat Polski
do KE, Przewodniczący Klubów Poselskich w Parlamencie UE, Wojewodowie, Prezes
Naczelnej Izby Gospodarczej, Prezes Urzędu Pomocy Ofiarom Bezprawia, Prezes
UOKiK, Prezes CBA, Przewodniczący RMN, Przewodniczący KNF, Prezes IPN, Prezesa
Państwowej Inspekcji Pracy, Prezes Państwowej Inspekcji Handlowej, Prezes Urzędu,
Jakości i Miar, Prezes Państwowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej, Marszałkowie
Sejmików Wojewódzkich. Uczestnicy na obradach Sejmu składają sprawozdania ze
swojej działalności. Uczestniczy nie biorą udziału w głosowaniach.

Dział 2
Tryb Ustawodawczy
Art. 105 Uchwalanie Ustawy
1. Ustawę uchwala Sejm po przeprowadzeniu, w sposób określony w regulaminie
Sejmu, co najmniej dwóch czytań.
2. Województwa, partie polityczne i zainteresowane grupy zostaje wezwany do
wyrażania swoich poglądów podczas przygotowywania ustaw, przepisów lub innych
ważnych projektów mających znaczący wpływ, jak również w odniesieniu do
znaczących umów międzynarodowych.

Art. 106 Inicjatywa ustawodawcza
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie, co najmniej 36 posłów lub 20 Senatorów,
Prezydentowi Rzeczypospolitej, Służbom Państwa i Urzędowi Informacji Państwa.
Inicjatywy ustawodawcze składane są do Senatu
2. Inicjatywa ustawodawcza, w trybie określonym w ustawie, przysługuje również grupie,
co najmniej 100 tysięcy obywateli, posiadających prawo wybierania posłów i wnosi do
Senatu.. Senat przystępuje do rozpatrzenia ich projektu w ciągu 2 miesięcy od jego
wniesienia
3. Senat rozpatruje złożone inicjatywy ustawodawcze i uchwala założenia ustawodawcze,
które przesyła do Sejmu i uchwalenia Ustawy. Ustawę uchwaloną przez Sejm
Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi do rozpatrzenia.
4. Senat może w ciągu 30 dni od przekazania ustawy Marszałkowi Senatu ustawę przyjąć,
wnieść do niej poprawki lub ją odrzucić.
5. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę lub wprowadzającą w niej poprawki zostaje przez
Sejm ponownie skierowania do procedurowania lub wprowadza poprawki Senatu i
ponowie ją uchwala i przesyła do Senatu..
6. Jeżeli Senat w terminie 30 dni nie zajmie stanowiska wobec ustawy przekazanej
przez Sejm, ustawę uważa sie za przyjętą.
7. Po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 Marszałek Senatu przedstawia ustawę
Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu.
8. Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 30 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej., z zastrzeżeniem art. 85.

Art. 107 Podpisanie Ustawy przez Prezydenta RP
1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej uznaje, że ustawa narusza podstawowe interesy
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Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony suwerenności lub bezpieczeństwa
państwa, może w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Marszałka Sejmu do
podpisu ustawy odmówić podpisania ustawy i zwrócić ją Sejmowi wraz z uzasadnieniem.
2. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej zwrócił ustawę Sejmowi, Sejm może
uchwalić ją ponownie, większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów.
3. Jeżeli Sejm ponownie uchwalił ustawę, Senat podejmuję uchwałę o zakończeniu
postępowania ustawodawczego lub przekazaniu, Prezydentowi Rzeczypospolitej do
podpisania ustawę w ciągu 7 dni.
4.
W terminie określonym w ust. 1 Prezydent Rzeczypospolitej może zwrócić sie do
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.
5. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa jest zgodna z Konstytucją, Prezydent
Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału podpisuje ustawę
i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw..
6. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności ustawy z Konstytucją,
postepowanie ustawodawcze jest zakończone.
7. Jeżeli jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodność z Konstytucją dotyczy
jedynie części ustawy, która nie jest nierozerwalnie związana z całą ustawą, ust. 2
stosuje sie odpowiednio do ustawy w części zgodnej z Konstytucją. Prezydent
Rzeczypospolitej ogłasza ustawę z uwzględnieniem zmiany wynikającej z wyroku
Trybunału, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu.

Art. 108 Uchwalanie Budżetu
1.Senat składa Sejmowi projekt ustawy budżetowej nie później niż 60 dni przed
rozpoczęciem roku budżetowego.
2. Bez zgody Senatu nie może być podwyższona ogólna kwota wydatków ani obniżona
ogólna kwota dochodów przewidzianych w projekcie ustawy budżetowej.
3. Do ustawy budżetowej nie stosuje sie art. 105

Art. 109 Sprawozdanie z wykonania Budżetu przez Służby Państwa
1. Centralne Biuro Finansowe przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy
budżetowej w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.
2. Sejm dokonuje oceny wykonania ustawy budżetowej w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania sprawozdania i podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Służb
Państwa po wysłuchaniu opinii Najwyższej Izby Kontroli, przedstawionej przez jej
Prezesa.

Rozdział 3
SŁUŻBA FINANSOWA
Dział 1
Służba Finansowa
Art. 110 Służba Finansowa
1. Służbę finansową tworzą: Rada Polityki Pieniężnej, , Narodowy Bank Polski,
Centralne Biuro Finansowe, Komisja Nadzoru Bakowego i Urząd Skarbowy.
2. Służba Finansowa jest autonomiczną strukturą, w jednolitym systemie zarządzania
Państwem..

Art. 111 Zarządzanie Finansami
1. Państwo utrzymuje swoje przychody i wydatki w równowadze w czasie Budżetu.
2. Pułap wydatków ogółem, które ma zostać zatwierdzone w budżecie bazuje na
spodziewanych dochodów po uwzględnieniu sytuacji gospodarczej.
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3. Szczególne wymagania finansowe mogą uzasadniać odpowiednie zwiększenie pułapu w
warunkach przewidzianych w ustępie 2. Senat podejmie decyzję w sprawie podwyższenia
pułapu wydatków w przypadku nadzwyczajnych wymagań finansowych
4. Jeżeli całkowite wydatki na Centralnym Rachunku Finansowym przekracza pułap w
zakresie pkt 2 lub 3, rozliczenie za te dodatkowe wydatki muszą być wykonane w
następnych latach.
5. Dane są regulowane przez prawo..

Dział 2
Rada Polityki Pieniężnej
Art.. 112 Organizacja Rady Polityki Pieniężnej
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Najwyższą służbą monetarną jest Rada Polityki Pieniężnej
Rada Polityki pieniężnej jest Zarządem Narodowego Baku Polskiego
Prezes Narodowego Baku Polskiego jest Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej.
Członków Rady Polityki Pieniężnej wybiera Najwyższe Zgromadzenie Narodowe w
głosowaniu bezpośrednim i jawnym.
Rada Polityki Pieniężnej, składa się z dwunastu członków.
Prezesa Narodowego Banku Polskiego wybiera Zgromadzenie Narodowe, na wniosek
Prezydenta RP większością 3/5 głosów..
Kadencja Rady Polityki Pieniężnej trwa sześć lat, przy czym jedną trzecią jej składu
wymienia się, co dwa lata dla zachowania ciągłości jej pracy (przepisy przejściowe w
zakresie kadencji członków mówią, że po mianowaniu pierwszego składu Rady Polityki
Pieniężnej, po pierwszych dwóch latach działania, tracą członkostwo czterej członkowie
najstarsi wiekiem. Po następnych dwóch latach tracą członkostwo dalsi najstarsi
wiekiem czterej członkowie. Oczywistym jest, że co dwa lata dokonuje się uzupełnienia
składu całej Rady Polityki Pieniężnej.
Odwołaniu, tak Prezesa jak i poszczególnych członków RPP podlegają te osoby, które
zdaniem
Senatu
nie
spełniają
należycie
swej
służebnej
funkcji.
Tryb odwołania – Zgromadzenie Narodowe, większością 3/5 głosów.
Organem kontrolnym Rady Polityki Pieniężnej jest Najwyższa Izba Kontroli.
Rada Polityki Pieniężnej jest organem zarządzającym Centralnym Biurem Finansowym,
jako organem wykonawczym, sprawującym nadzór nad wszelkimi ruchami pieniądza
Rada Polityki Pieniężnej zakłada w Ministerstwie Skarbu Państwa Centralne Biuro
Finansowe i Centralny Rachunek Finansowy
Organem wykonawczym CBF jest Centralny Rachunek Finansowy.
Centralny Rachunek Finansowy tworzą oddziały wojewódzkie i powiatowe CRF

Art. 113 Polityka pieniężna
1. Właścicielem pieniądza jest Naród. Rada Polityki Pieniężnej jest w imieniu tego
Narodu wyłącznym emitentem pieniądza - monet i banknotów, potrzebnych
obywatelom i gospodarce narodowej oraz obligacji. RPP jest odpowiedzialny za
pieniądze i waluty.
2.
Podstawową jednostką parytetową wartości pieniądza (1 Polski Złoty) jest wartość
bochenka chleba o wadze jednego kilograma, wyliczona w realny sposób (kalkulacja
wynikowa) przedstawiona przez Instytut Chleba i zatwierdzona przez Zgromadzenie
Narodowe.
3. Zabrania się zaciągania jakichkolwiek pożyczek we wszelkich obcych bankach. przez
Instytucje państwowe i Samorządowe Mogą one zaciągać pożyczki tylko w Polskich
Bankach.
4. Zakazuje się stosowania lichwy (odsetek od udzielanych pożyczek) w obrotach
pieniądzem w całej gospodarce narodowej
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5. Procenty od kredytu w stosunku rocznym mogą być większe tylko o 2,5% od udzielanych
procentów za złożone depozyty. Banki nie mogą doliczać żadnych innych dopłat.

Dział 3
Centralny Rachunek Finansowy
Art. 114 Cele Centralnego Rachunku Finansowego
Podstawowym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest dokonanie (ciągłe dokonywanie)
narodowej inwentaryzacji, naszej narodowej, rzeczywistej zdolności produkcyjnej dóbr
przy stałej merytorycznej współpracy ze Skarbem Państwa. Dane, wynikające ze stałej
inwentaryzacji majątku wspólnego, mają być publikowane i dostępne opinii publicznej.
2. Na podstawie tej zdolności do produkcji bogactwa, Rada Polityki Pieniężnej założy
Centralne Biuro Finansowe, które dostarczy praktycznych środków pieniężnych, przy
pomocy, których, Rząd monetyzuje REALNE BOGACTWO NARODOWE, to znaczy:
wyraża jego wartość w pieniądzach.
3. Jedynym emitentem całego kredytu i całej waluty dla wszelkich potrzeb Państwa jest
Centralne Biuro Finansowe oraz jego wojewódzkie i powiatowe oddziały Centralnego
Rachunku Finansowego umiejscowione w Urzędach Skarbowych.
4. Centralne Biuro Finansowe dostarcza i kontroluje ruch społecznych pieniędzy i pożyczek
zgodnych z faktami krajowej produkcji i konsumpcji, na poziomie krajowym zgodnie z
Centralną Narodową Księgowością, prowadzoną przez powiatowe Centralne Rachunki
Finansowe
1.

Art. 115 Księgowość Centralnego Biura Finansowego
Szczeblem wykonawczym, księgowością Centralnego Biura Finansowego są Centralne
Rachunki Finansowe jako Krajowy, oraz Wojewódzkie i Powiatowe Oddziały,
podporządkowane Centrali (CBF).
2. Wojewódzkie i Powiatowe Oddziały Centralnego Rachunku Finansowego są terenowym
organem rejestrującym wszystkie fakty produkcji i konsumpcji oraz usług podmiotów
działających na terenie Powiatu. Sposób tej rejestracji ustala ustawa.
3. Wojewódzkie i Powiatowe oddziały CBF są jedynymi organami rejestrującymi wszystkie
fakty produkcji oraz usług, podmiotów działających na terenie powiatu. Sposób
rejestracji ustali ustawa
1.

Dział 4
Narodowy Bank Polski
Art. 116 Centralny Bank Państwa.
1.

2.

3.
4.
5.

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Organizację i zasady
działania Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz szczegółowe zasady powoływania i
odwoływania jego organów określa ustawa o NBP.
Narodowy Bank Polski jest organem podległym Radzie Polityki Pieniężnej i służy
Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie, jako kreator i emitent złotego polskiego oraz
magazyn wszelkich środków płatniczych
Narodowy Bank Polski, jako autonomiczny bank centralny, prowadzą politykę pieniężną,
która służy ogólnym interesom państwa,
Narodowy Bank Polski tworzy wystarczające rezerwy walutowe z jej przychodów; Część
z tych rezerw jest zamieniana w złoto.
Wszelkie opłaty w środowisku bankowym określa ustawa o NBP.

Art. 117 Banki zagraniczne
1.

Dopuszcza się działanie obcych banków na terenie Rzeczpospolitej pod warunkiem, że
banki te nie będą miały prawa do tworzenia pieniądza dłużnego. Kursy walut, wobec
Naszej Narodowej, Polskiej waluty określa Rada Polityki Pieniężnej w oparciu o parytet
chleba.
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2. Zakazuje się działalności Giełdy Papierów Wartościowych.

Art. 118 Emisja akcji i obrót
Akcje, wyemitowane pod wartość realnego bogactwa narodowego są własnością
Narodu, a ich rzeczywista wartość musi odnosić się do realnej wartości tego bogactwa.
2. Spółki akcyjne mogą być kontynuowane pod warunkiem, że prawowitymi właścicielami
akcji są pracownicy danego przedsiębiorstwa.
3. Obrót akcjami może się odbywać wyłącznie w obrębie spółki akcyjnej.
1.

Dział 5
Komisja Nadzoru Finansowego
Art. 119 Cele
1. Komisja Nadzoru Finansowego działa w interesie usługobiorców oraz kontroluje
działania banków zgodnie z prawami Rzeczypospolitej Polskiej
2. KNF to organ administracji publicznej właściwy do sprawowania nadzoru nad rynkiem
finansowym w Polsce. KNF wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego (UKNF).
3. KNF podejmuje uchwały, w zakresie swojej właściwości administracyjne i
postanowienia, określone w przepisach odrębnych.
4. KNF odpowiada za: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego w
Polsce, jego stabilność, bezpieczeństwo, zaufanie, przejrzystość, ochronę przed
lichwą i ubezpieczaniem udzielonych kredytów przez Bank, na koszt kredytobiorcy i
stosowania Bankowego tytułu Egzekucyjnego oraz ochronę interesów uczestników
tego rynku przed aferalnym działaniem Banków.
5. KNF kontroluje, czy Banki udzielają kredyty do wielkości posiadanego kapitału,
depozytów i zaciągniętych kredytów w NBP.
6. KNF szczególną opieką otacza małe lokalne podmioty finansowe
7. Organizację, działanie uprawnienia KNF, określi ustawa

Art. 120. Funkcjonowanie Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego
8. Pracami Urzędu kieruje Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, a także jego
dwaj zastępcy (pozostali członkowie KNF nie pracują w Urzędzie. W Urzędzie działają
następujące piony: nadzoru bankowego, nadzoru rynku kapitałowego, nadzoru
ubezpieczeniowo-emerytalnego, inspekcji, prawno-legislacyjny, polityki rozwoju rynku
finansowego i polityki międzysektorowej oraz organizacyjny.

Dział 6
Urząd Skarbowy
Art. 121 Zasady opodatkowania
Główne cechy strukturalne wszelkich podatków, w szczególności podmiotów
zobowiązanych do zapłaty podatku, przedmiot podatku i jego oceny, są regulowane przez
prawo.
2. Pod warunkiem, że charakter podatku na to pozwala, zasady powszechności i jednolitości
opodatkowania, jak również zasadę opodatkowania według zdolności płatniczej są
stosowane.
3. Stosowanie podwójnego opodatkowania jest zabronione. Państwo podejmuje środki
niezbędne.
1.

Art. 122 Podatki bezpośrednie
1. Państwo może pobierać podatku bezpośrednie:
1. w maksymalnej wysokości 11,5 procent od dochodu osób fizycznych;
2. maksymalnie 8,5 procent zysku osób prawnych;
2. Państwo, przy ustalaniu stawki opodatkowania, uwzględniają ciężar podatków
bezpośrednich nałożonych przez Samorząd.
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3. W odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, regularne przeglądy są
dokonywane w celu zrekompensowania skutków zwiększenia obciążeń podatkowych ze
względu na inflację.
4. Co najmniej 17 procent dochodu brutto z opodatkowania jest alokowana do Samorządu.
Akcja ta może być zmniejszona do 15 procent, jeżeli konsekwencje wyrównania
finansowego tego wymagają.

Art. 123 Harmonizacja podatków
Państwo określa zasady dotyczące harmonizacji podatków bezpośrednich nałożonych
przez Państwo i Samorządy oraz uwzględniać wysiłki na rzecz harmonizacji dokonanych
przez Samorządy
2. Harmonizacja obejmuje także zobowiązania podatkowego, przedmiot podatku i okresu
podatkowego, prawa procesowego i prawa odnoszące się do przestępstw podatkowych.
Sprawy nieobjęte harmonizacją obejmują w szczególności: skale podatkowe, stawki
podatkowe i ulgi podatkowe.
3. Państwo może wydać przepisy w celu zapobieżenia osiągania nieuzasadnionych korzyści
podatkowych
1.

Art. 124 Podatki od wartości dodanej.
1. Pastwo może pobierać podatki: od wartości dodanej, od dostaw towarów, od usług, w tym
towarów i usług, do użytku osobistego, a od importu, maksymalnie 6,5 procent, a według
stawki obniżonej wynoszącej, co najmniej 2,0 proc.
2. Ustawa może przewidywać opodatkowania usług zakwaterowania w wysokości
standardowej stawki.
3. Jeżeli, w związku ze zmianami demograficznymi, finansowanie emerytur, rent rodzinnych i
na wypadek inwalidztwa Ubezpieczenie nie jest już zagwarantowane, średnia stawka
może zostać zwiększona przez Państwową ustawę o maksymalnie 1 punkt procentowy
oraz stawki obniżonej o maksymalnie 0,3 punktu procentowego.
4. Pięć procent dochodu zostanie wykorzystane w celu zmniejszenia składek na
ubezpieczenie zdrowotne osób o niskich dochodach, chyba, że alternatywna metoda
pomocy takich osób jest przewidziane przez prawo.

Art. 125 Specjalne podatki konsumpcyjne.
1. Państwo może wyrównać przychody specjalnymi podatkami konsumpcyjnymi na:
1. tytoń i wyrobów tytoniowe;
2. spirytus destylowany;
3. piwa;
4. samochody i ich części;
5. ropę, inne oleje mineralne, gaz ziemny i produkty uzyskane przez rafinację tych
zasobów, jak również od paliw silnikowych.
2. Państwo może nałożyć dopłatę na podatku konsumpcyjnego od paliw silnikowych.
3. Samorządy otrzymują dziesięć procent wpływów netto z opodatkowania alkoholi
destylowanych. Środki te muszą być wykorzystane do zwalczania przyczyn i skutków
uzależnienia od alkoholu

Art. 126 Opłata skarbowa i podatek u źródła
1. Państwo może pobierać opłaty stemplowe od papierów wartościowych, na wpływy do
składek ubezpieczeniowych oraz innych czynów handlowych. Czynności odnoszące się
do transakcji dotyczących nieruchomości i kredytów hipotecznych, są zwolnione z opłaty
skarbowej.
2. Państwo może pobierać podatek u źródła od dochodów z ruchomych środków trwałych,
od wygranych na loterii oraz od świadczeń ubezpieczeniowych. 10 procent wpływów z
podatków przeznacza się do Samorządów
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Art. 127 Cła.
Państwo jest odpowiedzialne za ustawodawstwo dotyczące należności celnych i innych opłat
dotyczących transgranicznego przepływu towarów.

Art. 128 Wyrównanie środków finansowych i obciążeń
1. Państwo wydaje rozporządzenia dotyczące sprawiedliwego wyrównania zasobów
finansowych i obciążeń między Państwem i Samorządami jak również między Samorządami.
2. Wyrównanie środków finansowych i obciążeń jest przeznaczone w szczególności do:
1. zmniejszenia różnic w zdolności finansowej wśród samorządów;
2. gwarantowania samorządom minimalnego poziomu środków finansowych;
3 skompensowania nadmiernych obciążeń finansowych dotyczących poszczególnych
samorządów z powodu geo-topograficznych lub społeczno-demograficznych
czynników;
4.zachęcania do między samorządowej współpracy w zakresie wyrównywania
obciążeń;
5. do utrzymania konkurencyjności podatkowej samorządów w porównaniu
6. krajowym i międzynarodowym.
3. Środki na wyrównanie środków finansowych powinny być dostarczone przez te
samorządy, z wyższym poziomem zasobów oraz przez Państwo. Płatności dokonywane
przez te samorządy, z wyższym poziomem środków, podejmowane są, co najmniej
większością trzecich piątych głosów, a maksymalnie 80 procent wypłat dokonywanych jest
przez Państwo.

Rozdział 4
SŁUŻBA WYKONAWCZA
Dział 1
Rada Ministrów
Art. 129 Rada Ministrów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rada Ministrów prowadzi polityke wewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej oraz kieruje
całością administracji rządowej.
Rząd kieruje wszystkimi sprawami Rzeczpospolitej, niezastrzeżonych dla innych
organów Służby.
Wojewoda jest organem administracji rządowej oraz przedstawicielem Rady Ministrów w
województwie.
Starosta jest organem administracji rządowej oraz przedstawicielem Urzędu
Wojewódzkiego w powiecie
Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa.
Rada Ministrów wykonuje kompetencje określone w Konstytucji i ustawach oraz
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których Konstytucja lub
ustawa nie zastrzega dla innego organu.
Rada Ministrów w szczególności:
1. zapewnia wykonanie ustaw,
2. ustala kierunki gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa i chroni jego interesy,
3. sporządza założenia do projektu ustawy budżetowej i kieruje wykonaniem budżetu
Służby wykonawczej,
4. Prezes Rady Ministrów, Ministrowie i Rada Ministrów mają prawo wydawać
rozporządzenia i zarządzenia celem wykonania aktów ustawodawczych, z
powołaniem się na nie. Nie mogą one stać w sprzeczności z aktami
ustawodawczymi i będą ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
5. sprawuje, w granicach i formach określonych Dekretem, nadzór nad Urzędami
Wojewódzkimi i samorządem terytorialnym oraz innymi formami samorządu,
6. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
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7. W skład Rady Ministrów wchodzą Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi i ministrowie.
8. Prezes Rady Ministrów może powierzyć jednemu lub kilku z ministrów pełnienie funkcji
wiceprezesa Rady Ministrów.
9. Rada Ministrów działa kolegialnie pod kierunkiem Prezesa Rady Ministrów.
10. Organizację Rządu, a w szczególności zakres działania Prezesa Rady Ministrów, Rady
Ministrów i Ministrów – określi dekret Prezydenta Rzeczypospolitej

Art. 130 Prezes Rady Ministrów
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Prezes Rady Ministrów kieruje Radą Ministrów i reprezentuje ją wewnątrz Państwa oraz
koordynuje i kontroluje prace ministrów.
Sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w
Konstytucji i ustawach.
Prezes Rady Ministrów i poszczególni ministrowie składają wobec Prezydenta
Rzeczypospolitej przysięgę następującej treści:. Obejmując urząd Prezesa Rady
Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam
wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a
dobro Ojczyzny oraz pomyślność Narodu będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
Tak mi dopomóż Bóg.. Przysięga może być równie. złożona bez formuły wyrażonej w
ostatnim zdaniu.
Prezes Rady Ministrów, jako Pierwszy Minister, zwołuje posiedzenia i przewodniczy
Radzie Ministrów oraz koordynuje ich działania.
Prezes Rady Ministrów może powołać i odwołać Wiceprezesów na zasadach podanych
w Art. i Art.
Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność przed Sejmem za działalność Rady
Ministrów.

Art. 131 Odpowiedzialność i ograniczenia członków Rady Ministrów
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy członek Rady Ministrów odpowiada przed
Trybunałem Stanu. Oskarżenie wnosi Sejm lub Naczelny Trybunał Ludowy na mocy
uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Członek Rady Ministrów nie może sprawować żadnej innej funkcji publicznej ani
wykonywać żadnego innego płatnego zajęcia.
1.

Art. 132 Powołanie Rady Ministrów
1.

2.
3.

4.
5.

Prezydent Rzeczypospolitej, po przeprowadzeniu konsultacji z klubami poselskimi w
Sejmie, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji
Rady Ministrów desygnuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek ministrów w
składzie przez niego zaproponowanym.
Rada Ministrów w składzie desygnowanym w myśl ust. 1 rozpoczyna działalność z
chwilą wyrażenia przez Sejm wotum zaufania bezwzględną większością głosów.
W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie określonym w ust. 1 Sejm w ciągu 14 dni
wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady
Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Rade Ministrów.
W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie określonym w ust. 1 lub 3 Prezydent
Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów i, na jego wniosek, ministrów.
Radzie Ministrów powołanej w trybie określonym w ust. 4 Sejm nie może wyrazić wotum
nieufności w okresie 6 miesięcy od zaprzysiężenia Prezesa Rady Ministrów. W tym
okresie Prezydent Rzeczypospolitej może odwołać Radę Ministrów za zgodą Sejmu,
jednocześnie desygnując nowego Prezesa Rady Ministrów.

Art. 133 Dymisja Rady Ministrów
1. Prezes Rady Ministrów podaje Rade Ministrów do dymisji:
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1.

z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji albo na mocy
własnej decyzji,
2. w razie udzielenia Radzie Ministrów wotum nieufności przez Sejm,
3. w razie nieuzyskania absolutorium,
4. na mocy własnej decyzji w innych wypadkach.
2. Jeśli Rada Ministrów w okresie objętym absolutorium sprawowała swoje czynności, co
najmniej przez 4 miesiące, złożenie dymisji następuje wówczas, gdy w uchwale Sejmu o
odmowie udzielenia absolutorium zaznaczono, że odmowa dotyczy także tego okresu.
3. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności bezwzględną większością ustawowej
liczby posłów, wybierając jednocześnie nowego Prezesa Rady Ministrów.
4. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, powinien być poparty, przez co
najmniej 36 posłów i może być poddany pod g3łosowanie nie wcześniej niż po upływie 7
dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po
upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku, chyba, że wystąpi z nim,
co najmniej 181 posłów.
5. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent Rzeczypospolitej może dokonywać
zmian w składzie Rady Ministrów.
6. Minister może złożyć na ręce Prezesa Rady Ministrów rezygnacje z pełnionej funkcji. W
takim wypadku Prezes Rady Ministrów występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej o
odwołanie ministra w ciągu 2 miesięcy.
7. Prezydent Rzeczypospolitej może odmówić powołania Prezesa Rady Ministrów lub
ministra, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie będzie on przestrzegać prawa
albo, jeżeli przeciwko powołaniu przemawiają ważne względy bezpieczeństwa państwa.
8. O zamiarze odmowy powołania Prezesa Rady Ministrów i jej uzasadnieniu Prezydent
Rzeczypospolitej niezwłocznie informuje na piśmie Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu
i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a w przypadku zamiaru odmowy powołania
ministra również Prezesa Rady Ministrów. W ciągu 7 dni mogą oni przedstawić
Prezydentowi Rzeczypospolitej swoje opinie.
9. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje albo odmawia powołania Prezesa Rady Ministrów
lub ministra po rozważeniu przedstawionych mu opinii.

Dział 2
Ministerstwa
Art. 134 Skład Rządu
Rząd tworzą: Ministerstwo Nauki, Badań i Patentów, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Budownictwa i Infrastruktury, Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości i
Prokuratury, Ministerstwo Informacji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo ds. Samorządów,
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Sportu I Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji
Państwowej,
2. Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuratury, kieruje Minister Sprawiedliwości i
Prokurator Generalny
3. Organizację i funkcjonowanie poszczególnych Ministerstw określą Ustawy
1.

Art. 135 Ministrowie
1. Minister kieruje określonym działem lub określonymi działami administracji rządowej lub
wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Działy administracji rządowej określa ustawa.
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3. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania
wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego
działem administracji rządowej określają ustawy.
4. Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada
Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub
zarządzenie ministra
5. Minister kierujący działem administracji rządowej wykonuje swoje kompetencje przy
pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, powoływanych i odwoływanych na jego
wniosek przez Prezesa Rady Ministrów.
6. Określonym działem administracji rządowej może także kierować bezpośrednio Prezes
Rady Ministrów; ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Rozdział 5
SŁUŻBA MEDIALNA, POCZTA i TELEKOMUNKACJA
Art. 136 Służba Medialna, Pocztowa i Telekomunikacyjna
1. Służba Medialna, jest autonomiczną strukturą, w jednolitym systemie zarządzania
Państwem
2. Wszystkie środki przekazu i łączności na obszarze Rzeczpospolitej znajdują się w
wyłącznym posiadaniu Narodu Polskiego i są strukturami strategicznymi Państwa.
Wyjątki od tej zasady określa ustawa, pod warunkiem, że dany środek przekazu nie
godzi w dobre imię Narodu, Polski, poprzez szkalowanie obywateli, Narodu polskiego i
Państwa polskiego
3. Państwo - zapewnia wolność słowa, prasy i innych środków społecznego przekazu, o ile
bezpośrednio nie godzą w interesy Narodu Polskiego, poprzez szkalowanie osób,
obywatel.
4. Organizację i działanie Medialnych Zakładów Budżetowych określi ustawa.

Art. 137 Organizacja Służby Medialnej Pocztowej i Telekomunikacyjnej
1. Strukturę Służby Medialnej tworzą:
1. Rada Mediów Narodowych, kontroluje i desygnuje Prezesów i Zarządy w
strukturach mediów;
2. Fundusz Medialny, dotuje struktury Medialne;
3. Medialne Zakłady Budżetowe: telewizyjne, radiowe, prasowe, pocztowe i
łączności
2. Medialne Zakłady Budżetowe są jednostkami samorządowymi.
3. Organem założycielskim jest Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Medialne Zakłady Budżetowe działają bez zysku.
5. Za gospodarkę finansową, racjonalność i transparentność, w Medialnych Zakładach
Budżetowych odpowiada Prezes Zakładu, a kontrolę finansów prowadzi NIK
6. Organizację i funkcjonowanie struktur medialnych, poczty i telekomunikacji określą
ustawy.

Dział 1
Rada Mediów Narodowych
Art. 138 Powołanie Rady Mediów Narodowych
1. Prezesa Rady Mediów Narodowych wybiera Zgromadzenie Narodowe spośród trzech
kandydatów – wyłonionych na podstawie Konkursu – wykonanego przez Ministra
Kultury. I Dziedzictwa Narodowego
2. Kadencja Prezesa Rady Mediów Narodowych trwa 5 lat.
3. Organizację i funkcjonowanie Rady Mediów Narodowych określi Ustawa..
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Dział 2
Fundusz Mediów Narodowych
Art. 139 Cele Funduszu Mediów Narodowych
1. Fundusz Medialny gromadzi środki z działalności Instytucji Mediów Narodowych, które
są uzupełnieniem środków Budżetowych, dla tych Instytucji
2. Organizację i działanie Funduszu Mediów Narodowych określi ustawa

Dział 3
Medialne Zakłady Budżetowe
Art. 140 Telewizja Polska
1. Ośrodki Telewizji Polskiej działają w ramach Telewizyjnego Zakładu Budżetowego.
2. Podział Regionalnych ośrodków telewizyjnych zgodnie z podziałem administracyjnym
państwa – na województwa.
3. Do obowiązków Centralnej Telewizji jest obowiązkowe, obligatoryjne uruchomienie i
prowadzenie Centralnych programów, dotyczących Służb; Decyzyjnej, Ustawodawczej,
Finansowej, Wykonawczej, Medialnej i Sądowniczej oraz spraw Gospodarczych.

Art. 141 Radio Polskie
4. Ośrodki Radia Polskiego działa w ramach Radiofonicznego Zakładu Budżetowego.
5. Podział Regionalnych ośrodków radiowych zgodnie z podziałem administracyjnym
państwa – na województwa.
6. Do obowiązków Radiofonii Centralnej jest obowiązkowe, obligatoryjne uruchomienie i
prowadzenie Centralnych programów, dotyczących Służb; Decyzyjnej, Ustawodawczej,
Finansowej, Wykonawczej, Medialnej i Sądowniczej oraz spraw Gospodarczych

Art. 142 Rządowe tytuły prasowe
Państwo Polskie, aktualne informacje dotyczące spraw państwowych, prawa i polityki
Państwa, przekazuje dwoma tytułami prasowymi.
2. Informacje o działaniach Rządu i sprawach Państwa Polskiego, są zamieszczane w
dzienniku Rzeczpospolita Polska
3. Informacje dotyczące prawa, są zamieszczane w Gazecie Prawnej.
4. Istniejące już tytuły prasowe zostaną odkupione.
1.

Dział 4
Poczta, Telekomunikacja, Internet
Art. 143 Ogólne
1. Poczta. Telekomunikacja i Internet działają w ramach Zakładów Budżetowych
2. Poczta. Telekomunikacja i linie łączności oraz Internet, to szczególnie strategiczne
instytucje Państwa.
3. Muszą one być w 100 % z kapitałem Polskim ,

Rozdział 6
SŁUŻBA SĄDOWNICZA
Dział 1
Służba Sądownicza
Art. 144 Ogólne
1. Służba Sądownicza jest autonomiczną strukturą, w jednolitym systemie zarządzania
Państwem
2. Służbę sądowniczą sprawują, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał
Konstytucyjny, Trybunał Stanu oraz sądy powszechne.
3. Trybunały i sądy w wypełnianiu swoich funkcji są autonomiczne.
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4. Wymiar Sprawiedliwości sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz inne sądy.
Sąd Najwyższy w składzie 7-miu sędziów zawodowych rozpatruje i orzeka odnośnie
odwołań od wyroków Sądów Okręgowych oraz w sprawach najwyższej wagi dla Narodu
i Polski, zagrożonych najwyższymi karami, z karą śmierci włącznie, przy udziale ławy
przysięgłych , a ponadto orzeka: o pozbawieniu stanowiska jakiegokolwiek urzędnika
państwowego lub samorządowego oraz Prezydenta, Wiceprezydenta i Premiera oraz
Sędziów za naruszenie Konstytucji i ustaw, nadzoruje wszystkie władze państwowe i
samorządowe, sprawdza czy własność osób tworzących obieralne władze państwowe,
ich żon i dzieci nie była nabyta bezprawnie. Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności
z Konstytucją ustawy
5. Organy sądowe są niezależne w swoich funkcjach sądowych i są związane jedynie z
prawem. i Konstytucją
6. Ustawa określa ustrój sądów, zasady i tryb powoływania sędziów, zasady
niepołączalności urzędu sędziowskiego, prawa i obowiązki sędziów oraz właściwość i
postepowanie sądów.
7. Ustawy o ustroju sądów nie rozpatruje Trybunał Konstytucyjny. O konstytucyjności tych
ustaw orzeka Senat

Art. 145 Sędziowie
1. Kandydaci na sędziów muszą spełniać następujące kryteria: 10 letni staż pracy w
zawodzie prawniczym, nieskazitelny charakter, transparentność finansową, stabilne
życie rodzinne, dobry stan zdrowia psychicznego/
2. Wszyscy sędziowie po badaniach psychologiczno-psychiatrycznych wybierani są, na
kadencje określoną w ustawie
3. Sędziowie podlegają okresowym co 5 lat, badaniom psychologiczno-psychiatrycznym.
4. Nieusuwalni są tylko sędziowie Sądu Najwyższego, wybierani w wyborach
powszechnych.
5. Sędziego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa, wskazując sąd, w którym osoba powołana sprawować będzie urząd
sędziowski.
6. Sędziowie Sądu Najwyższego mogą być mianowani spośród sędziów Sądów
Okręgowych, profesorów wyższych uczelni i Instytutów prawniczych oraz byłych posłów i
senatorów o wykształceniu i praktyce prawniczej.
7. Ustawa określa zasady i tryb przeniesienia w stan spoczynku sędziego, który osiągnął
przewidziany w niej wiek.
8. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu lub przeniesienie do innego
sądu wbrew jego woli może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie, na
podstawie orzeczenia sądu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust. 5. Postepowanie
przed sądem dyscyplinarnym jest jawne. Działanie sądów dyscyplinarnych określa
Ustawa
9. Sędzia jest niezawisły tylko przy wydawaniu orzeczenia, w innych przypadkach podlega
prawom obowiązujących wszystkich obywateli
10. Sędzia, którego zachowanie świadczy o niezdolności lub braku woli rzetelnego
wykonywania urzędu w sposób zgodny z jego konstytucyjnym znaczeniem i powagą,
może zostać złożony z urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, wyrażony w uchwale podjętej większością trzech piątych ustawowej
liczby członków Rady.
11. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 5, lub akt złożenia z urzędu na podstawie ust. 6
mogą być zaskarżone z powodu naruszenia prawa do Sądu Najwyższego przez osobę
odwołaną lub przez któregokolwiek z członków Krajowej Rady Sądownictwa.
12. Ustawa określa ustrój sądów, zasady i tryb powoływania sędziów, zasady
niepołączalności urzędu sędziowskiego, prawa i obowiązki sędziów oraz właściwość i
postepowanie sądów.
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13. Sędziowie podlegają Ustawie o Służbie Cywilnej.
14. Zgodnie z Art. 13, ust. 1 i 2 Sędziowie nie są uprzywilejowani. Wynagrodzenie sędziów
jest na poziomie wynagrodzenia równorzędnych stanowisk w innych służbach

Art. 146 Administracja sądowa
1. Administracja sądowa prowadzi sprawy: biurowe, obsługę finansową, wynagrodzenia w
porozumieniu z Prezesem Sądu i sprawy personalne.
2. Administracja sądowa nie podlega Prezesowi Sądu, jest strukturą Administracji
Państwowej.

Dział 2
Trybunał konstytucyjny
Art. 147 Trybunał Konstytucyjny
1. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga zgodności ustaw z Konstytucją oraz powołuje
Trybunał Stanu
2. Jest organem kolegialnym złożonym z 12 sędziów, marszałków Senatu i Sejmu oraz
pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
3. Przewodniczą Trybunałowi Konstytucyjnemu kolejno wszyscy sędziowie w kadencjach
sześciomiesięcznych.
4. Co dwa lata Sejm i Senat przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej po 12
kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy czym każdy z nich musi mieć
wyższe wykształcenie prawnicze i dziesięcioletni staż w orzecznictwie.
5. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje na kadencję sześcioletnią, sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, spośród kandydatów przedstawionych przez Senat i Sejm.
6. Mianowania musza uwzględniać, aby przynajmniej 8 sędziów miało tytuł naukowy
prawniczy.
7. Przy pierwszym mianowaniu, Senat i Sejm przedstawiają podwójną liczbę kandydatów,
a Prezydent mianuje, uwzględniając postanowienia ust, 4 i ust. 5 dwunastu kandydatów,
po czterech na kadencje dwuletnią, czteroletnią i sześcioletnią.

Art. 148 Orzekanie Trybunału Konstytucyjnego
1. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją:
1. ustaw i innych aktów normatywnych, wydawanych przez centralne organy
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych i przepisów
prawnych organizacji międzynarodowych.
3. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
2. W sprawach określonych w ust. 1 Trybunał Konstytucyjny orzeka z inicjatywy:
1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Prezesa Rady Ministrów,
3. grupy, co najmniej 36 posłów,
4. Senatu,
5. Krajowej Rady Sądownictwa,
6. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego,
7. sądu przedstawiającego Trybunałowi pytanie prawne, jeżeli od odpowiedzi
na nie zależy rozstrzygniecie sprawy rozpoznawanej przez sąd,
8. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
9. ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze
organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
10.kościoły i inne związki wyznaniowe,
11.podmioty określone w art. 79 (Samorząd Gospodarczy) w zakresie w nim
wskazanym.
12. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem,
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jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania
13. składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego rozpoznającego sprawę
należącą do jego właściwości, jeżeli w związku z tą sprawą powstała wątpliwość, co
do zgodności określonego unormowania z Konstytucją.
3. W trybie określonym w ust. 2 p. 7 Trybunał Konstytucyjny może orzec także o zgodności
z Konstytucj1 aktów normatywnych innych ni. wymienione w ust. 1.
4. Na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny może orzec w sprawie
zgodności z Konstytucją ustawy także przed jej podpisaniem przez Prezydenta
Rzeczypospolitej albo umowy międzynarodowej także przed jej ratyfikacją.
5. W wyroku stwierdzaj1cym niezgodność badanych przepisów z Konstytucj1 Trybunał
Konstytucyjny, po rozważeniu istotnych okoliczności i prawnie chronionych interesów,
określa sposób przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją. Jeżeli Trybunał nie
orzeknie inaczej, niezgodne z Konstytucją przepisy wydane przez organ
Rzeczypospolitej Polskiej tracą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, a
niezgodne z Konstytucją postanowienia umowy międzynarodowej lub przepisy prawne
organizacji międzynarodowej nie mogą być od tego dnia stosowane przez władze
publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie, jeżeli Trybuna3 Konstytucyjny orzeka o niezgodności z
Konstytucją ustawy przed jej podpisaniem albo umowy międzynarodowej przed jej
ratyfikacją.
7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją przepisu
prawnego, stanowi podstawę do wznowienia, na zasadach i w trybie określonych w
ustawie, postepowania zakończonego ostatecznym rozstrzygnięciem sądu lub organu
administracji publicznej, wydanym na podstawie tego przepisu, chyba, że z treści
wyroku Trybunału wynika, że nie ma on znaczenia dla wyniku sprawy.
8. Przepisy ust. 5 i 7 stosuje sie odpowiednio, jeżeli Trybunał uznaje badane
przepisy za zgodne z Konstytucją pod warunkiem określonego rozumienia tych
przepisów.
9. Do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, stosuje się Prawo Veta Społecznego Trybunału
Narodowego podjęte wielkością dwóch trzecich głosów ustawowej liczby Trybunów
Narodowych

Art. 149 Kolejność rozpatrywania wniosków
1. Wnioski, o których mowa w Art. (orzekanie) Trybunał Konstytucyjny rozpatrywane w
kolejności zgłoszeń
2. Na wniosek Prezydenta lub Prezesa Sądu Najwyższego, ze względu na ważność
sprawy, wniosek rozpatrywany jest w pierwszej kolejności
3. Czas rozpatrywania wniosku nie może przekraczać trzech miesięcy..

Art. 150 Prawo zaskarżania
1. Przed Trybunał Konstytucyjny można zaskarżyć każdą ustawę dekret, zarzucając im
niezgodność z Konstytucją lub ustawami konstytucyjnymi.
2. Można też zaskarżyć sprzeczność występującą pomiędzy przepisami zawartymi w
aktach ustawodawczych.
3. Prawo zaskarżenia przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej, Wiceprezydentowi
Rzeczypospolitej, Premierowi, grupie 12 posłów lub senatorów, sejmikowi
samorządowemu, Prezesom Izb Sądu Najwyższego..
4. Marszałkowie Senatu lub Sejmu są obowiązani wnieść zaskarżenie, jeśli taka grupa 15
posłów lub senatorów będzie w Senacie lub Sejmie.
5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przyjmowane są w składzie 13 sędziów
jednogłośnie..
6. Trybunał Konstytucyjny może uznać dany akt prawny lub Jego część nieważne z mocy
prawa, albo zażądać usunięcia wskazanych sprzeczności.
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7. Do czasu usunięcia sprzeczności, Trybunał Konstytucyjny jest władny zawiesić
obowiązywanie odpowiednich fragmentów aktów prawnych.
8. Orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego
zostaje
przekazane
Prezydentowi
Rzeczpospolitej do ogłoszenia.
9. Prezydent może odmówić ogłoszenia, zobowiązany jest wówczas do natychmiastowego
przekazania sprawy Sejmowi.
10. Decyzja Sejmu, podjęta większością 2/3 w postaci ustawy, jest ostateczna.
11. Trybunał Konstytucyjny może z własnej inicjatywy zwrócić uwagę Sejmu na niezgodność
z Konstytucją, bądź sprzeczność z inną ustawą, każdego projektu aktu prawnego,
wniesionego pod obrady
12. Naczelny Trybunał Narodowy ma prawo Veta do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 151 Postawienie w stan oskarżenia o złamanie Konstytucji
Sejm lub Senat może większością dwóch trzecich ustawowej liczby posłów lub
senatorów uchwalić wniosek o postawienie: Wiceprezydenta, Premiera, Wicepremierów,
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Urzędu
ds. Mediów, Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, ministra, posła lub senatora
w stan oskarżenia o złamanie Konstytucji, a Prezydenta Rzeczypospolitej również o
przestępstwa pospolite.
2. Zgromadzenie Narodowe większością dwóch trzecich ustawowej liczby posłów i
senatorów może podjąć uchwałę o postawienie w stan oskarżenia Prezydenta
Rzeczypospolitej, a większością zwykłą - pozostałe osoby wymienione w ust. 1.
3. Po otrzymaniu uchwały Trybunał Konstytucyjny obowiązany jest natychmiast zwrócić się
do Sejmu o powołanie na najbliższej sesji Trybunału Stanu w składzie 12 sędziów, z
których przynajmniej 7 musi być sędziami zawodowymi, a wszyscy muszą posiadać
wyższe wykształcenie prawnicze, na czas procesowania tej uchwały. Po otrzymaniu
nowej uchwały powoływany jest nowy skład sędziowski Trybunału Stanu
1.

Art. 152 Ustrój Trybunału
1. Ustrój Trybunału Konstytucyjnego, zasady niepołączalności funkcji sędziego,
odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, a także zasady i tryb postepowania
przed Trybunałem i wykonywania jego wyroków określa ustawa.
2. Trybunał Konstytucyjny działa na podstawie Konstytucji i ustawy.

Dział 3
Trybunał Stanu
Art. 153 Trybunał Stanu
1. Trybunał Stanu orzeka w sprawach odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej,
Prezesów Służby Państwowi, Prezesów Instytucji Informacji Państwa ministrów za
naruszenie Konstytucji i ustaw.
2. Ustawa może określić, które osoby zajmujące inne stanowiska państwowe ponoszą
odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
3. Trybunał Stanu orzeka jedynie o winie, a werdykt musi zapaść jednomyślnie.
4. Jeśli nie udało uzyskać się jednomyślności, Trybunał Konstytucyjny powiększa Trybunał
Stanu o dalszych sześciu sędziów o wyższym wykształceniu prawniczym, z czego
połowa powinna być sędziami zawodowymi.
5. Jeśli powiększony Trybunał Stanu nie orzeknie winy większością dwóch trzecich głosów,
oskarżenie zostaje odrzucone.
6. Jeśli Trybunał Stanu uznał, że Prezydent Rzeczypospolitej lub Wiceprezydent jest
winny, ogłasza opróżnienie urzędu.
7. Jeśli Trybunał Stanu uznał, że Prezydent lub Wiceprezydent jest winny popełnienia
przestępstwa pospolitego, zarządza wydanie byłego Prezydenta lub Wiceprezydenta
sadom powszechnym celem rozpoznania sprawy.
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8. Jeśli sąd powszechny uniewinni b. Prezydenta lub Wiceprezydenta, Trybunał
Konstytucyjny powołuje Trybunał Stanu w nowym składzie i postępowanie zostaje
wznowione.
9. Ponowny werdykt Trybunału Sanu, orzekający winę musi zapaść jednomyślnie.
10. Jeśli Trybunał Stanu uzna: Wiceprezydent, Premiera, Prezesa NBP, Prezesa Sądu
Najwyższego, Prezesa Urzędu ds. Mediów, Przewodniczącego Trybunału
Konstytucyjnego lub ministra, winnym złamania Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej
obowiązany jest natychmiast go odwołać.
11. Jeśli uzna winnym posła lub senatora, mandat zostaje opróżniony, a Prezydent
Rzeczypospolitej zarządza wybory uzupełniające.
12. Właściwości i ustrój Trybunału Stanu, tryb postepowania przed nim, kwalifikacje
niezbędne do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Stanu oraz zasady niepołączalności
tej funkcji określa ustawa.
13. Trybunał Stanu działa do czasu zakończenia procesowania tej uchwały, a sędziowie
powracają na swoje poprzednie stanowiska
14. Właściwość i ustrój Trybunału Stanu, tryb postepowania przed nim, kwalifikacje
niezbędne do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Stanu oraz zasady niepo31czalno.ci
tej funkcji określa ustawa.

Dział 4
Sąd Najwyższy
Art. 154 Skład Sądu Najwyższego i kompetencje
1. Trybunał Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zawodowych oraz 12 ławników,
rozpatruje i orzeka odnośnie odwołań od wyroków Sądów Okręgowych, oraz w
sprawach śmierci włącznie, a ponadto
1. Udziela wykładni odnośnie stosowania obowiązującego prawa.
2. Nadzoruje wszystkie służby ogólnopaństwowe i samorządowe.
3. Sprawdza, czy własność osób tworzących obieralne służby ogólnopaństwowe,
ich żon i dzieci do drugiego pokolenia włącznie, nie została nabyta bezprawnie –
tak przed objęciem stanowiska jak i po ich złożeniu.
2. Organizację i sposób funkcjonowania Sądu Najwyższego Określi Ustawa

Art. 155 Sprawowanie nadzoru
1.
2.
3.

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w
zakresie orzekania.
Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na
sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Art. 156 Nadzór nad wyborami
1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad wyborami.
2. Bada z urzędu zgodność ordynacji wyborczej z Konstytucją
3. Jego orzeczenia w tej sprawie są ostateczne, a Sejm obowiązany jest je uwzględnić
dokonując odpowiednich zmian w ordynacji wyborczej podczas najbliższej sesji.
4. Na początku roku kalendarzowego, w którym przypadają wybory, Sąd Najwyższy
wybiera spośród swego grona: Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących
Krajowej Komisji Wyborczej, a następnie powołuje Krajową Komisję Wyborczą.
5. Nie można wybrać do Krajowej Komisji Wyborczej Marszałka Sejmu ani Marszałka
Senatu ora Prezesa Sądu Najwyższego
6. Krajowa Komisja Wyborcza powołuje Komisje Wyborcze niższych szczebli oraz Komisję
Kwalifikacyjną
7. Organizację i działanie Krajowej Komisji Wyborczej określa Ustaw
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Dział 5
Naczelny Sąd Administracyjny
Art. 157 Naczelny Sąd Administracyjny
1.

2.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie
określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta
obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu
terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na
sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dział 6
Sądy Powszechne i Specjalne
Art. 158 Wymiar sprawiedliwości
1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,
sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.
3. Postępowanie sądowe jest, co najmniej dwuinstancyjne.
4. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
5. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z
wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
6. Władzę w Sądach Powszechnych sprawują: Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu i Dyrektor
Administracyjny.
7. Do zadań Prezesa Sądu Rejonowego lubi Okręgowego należy:
- kierowanie Sądem i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw
należących do Dyrektora Sądu;
- pełni czynności z zakresu merytorycznej administracji sądowej;
- pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
- jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego lub Okręgowego.
8. Prezes Sądu Rejonowego lub Okręgowego w zakresie merytorycznej administracji
sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego lub
Prezesowi Sądu Najwyższego.
9. Wiceprezes Sądu - zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności wypełniając
funkcje powierzone Prezesowi.
10. Do zadań Dyrektora Administracyjnego Sądu Rejonowego i Okręgowego należy:
- kierowanie gospodarką finansową i płacową w porozumieniu z Prezesem Sądu
Rejonowego lub Okręgowego
- kieruje administracją sądową
- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz
reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu,
- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
11. Dyrektor Administracyjny Sądu Rejonowego lub Okręgowego w zakresie administracji
sądowej podlega Ministrowi Administracji
12. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

Art. 159 Sprawy cywilno-prawne
1. W sprawach cywilno-prawnych rozstrzygają Sądy Powszechne:
1. Okręgowe.
2. Rejonowe

Art. 160 Składy orzekające.
1. Sądy Rejonowe orzekają w składzie pięciu osób: dwóch zawodowych sędziów i trzech
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

ławników. Ustalają sprawcę szkody i jej wysokość oraz zobowiązują sprawcę wyrokiem
do naprawienia szkody w zamian za karę pozbawienia wolności. W przypadku
konieczności pozbawienia wolności, przekazują sprawę Sądowi Okręgowemu.
Sądy Okręgowe w składzie pięciu sędziów zawodowych oraz sześciu ławników,
orzekają odnośnie odwołań od wyroków Sądów Rejonowych na karę pozbawienia
wolności
– w przypadkach odmowy wyrównania wyrządzonej szkody lub nie wykonania
zobowiązania do naprawy szkody plus zadośćuczynienie za poniesione straty
finansowe i moralne. Sądy Okręgowe orzekają we wszystkich sprawach
Sądy Apelacyjne w składzie pięciu sędziów zawodowych oraz sześciu ławników,
orzekają odnośnie odwołań od wyroków Sądów Okręgowych
Posiedzenia orzekające wydają wyrok w terminie do 14 dni. Orzeczenia w głosowaniu
zapadają jednomyślnie. Orzeczenie podpisuje Prezes Sądu, jako, stwierdzenie
poprawności procedury orzekającej.
Sędziowie do składów orzekających ustalani są w wyniku losowania.
Losowanie sędziów do składu orzekającego przeprowadza Prezes Sądu i Dyrektor
Sądu
Sposób przeprowadzenia losowania określa ustawa

Rozdział 7
SŁUŻBA ADMINISTRACJI PAŃSTWA
Dział 1
Administracja Państwowa
Art. 161 Administracja Państwowa
1. Urzędnicy pracujący we wszystkich urzędach Państwowych tworzą Administrację
Państwową.
2. Urzędnicy Administracji Państwowej, podlegają pod Ministra Administracji
3. W strukturach administracji państwowej, wydzielony jest korpus służby cywilnej.
4. Organizację i funkcjonowanie Administracji Państwowej określi Ustawa

Dział 2
Służba Cywilna
Art. 162 Uprawnienia
1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego
wykonywania zadań państwa, w urzędach i sądach administracji państwowej wydzielony
jest korpus służby cywilnej. Sędziowie należą do korpusu Służby Cywilnej. Nie dotyczy
sędziów: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesa i
Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
2. Rada Ministrów w drodze Uchwały zarządzi, które stanowiska w administracji
państwowej wymagają obsady przez mianowanych urzędników służby cywilnej.
3. Urzędnicy korpusu Służby Cywilnej, muszą oprócz wykształcenia wyższego, posiadać
podstawowe wiadomości z zakresu;
1. Elementów Nowoczesnej Wiedzy o Sterowaniu Ludźmi (np. podręcznik Józefa
Kosseckiego);
2. Finansów państwa (Suwerenność finansowa państwa – np. praca doktorska
Stanisława Adamczyka, Banksterzy – prof. Janusza Szewczaka);
3. Informacji (np. skrypt – Wojna Informacyjna Rafała Brzeskiego);
4. Zarządzania;
5. Konstytucji i prawa;
6. Historii polski odpolitycznionej (szczególnie okres od 1939 do 2016, np. Historia i
Polityka prof. Andrzeja Nowaka )
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7. Marketingu;
8. Public Relations;
9. Itp..
5. Minister Administracji zorganizuje studia podyplomowe dla korpusu Służby Cywilnej.
6. Urzędnikiem Służby Cywilnej nie może być osoba, która nie posiada minimum tych
wiadomości
7. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.
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