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Preambuła 

 

My, Naród Polski, wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,  

niezależnie od światopoglądu, wyznania i pochodzenia,  

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, 

o ład społeczny, dobro wspólne, język i kulturę, 

uznając, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność, 

opoką naszej cywilizacji są wartości chrześcijańskie, 

a wolność jednostki może się realizować tylko we współdziałaniu z innymi, 

uznając państwo za organizm służebny 

wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości, 

w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych, 

a wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej 

poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa, 

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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Rozdział 1 

Definicje pojęć w Konstytucji i aktach podległych 

 

Art. 101   

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do zapisów Konstytucji, a 

także do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 102 

Dobro Wspólne – wspólne zasoby duchowe, materialne i kulturalne Polaków, zarządzane 

przez powołane w tym celu Państwo Polskie i jego organy, zgodnie z zasadami 

wynikającymi z niniejszej Konstytucji. 

Art. 103 

Rzeczpospolita Polska (RP) – dobro wspólne Polaków, obejmujące kraj z jego 

bogactwami naturalnymi, historię, kulturę, dziedzictwo narodowe, państwo z jego 

infrastrukturą i wyposażeniem. 

Art. 104 

Naród - trwała wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów 

historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej 

odrębności spośród innych narodów. 

Art. 105 

Suweren – społeczność polskich obywateli mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, 

sprawująca niezależną władzę najwyższą w Państwie Polskim i niepodlegająca niczyjej 

zwierzchności; Suweren nadzoruje bezpośrednio wszystkie wybieralne organy 

państwowe. 

Art. 106 

Państwo Polskie – byt prawny i organizm formalny powołany przez Suwerena w drodze 

referendum poprzez przyjęcie Konstytucji, służący ochronie, zarządzaniu i rozwijaniu 

Dobra Wspólnego, Narodu i Suwerena.  

Art. 107 

Obywatel RP – osoba fizyczna, która nabyła obywatelstwo polskie, czyli przynależność do 

Suwerena (poprzez urodzenie w rodzinie polskiej i zgłoszenie tego faktu uprawnionym 

organom Państwa Polskiego lub poprzez nadanie przez uprawnione organy Państwa 

Polskiego), związana z nim trwałym węzłem prawnym równoznacznym z przyjęciem praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Konstytucji. Obywatel płacąc datki na utrzymanie 

Państwa ma prawo egzekwować ochronę swoich praw od struktur Państwa! 

Art. 108 

Rezydent RP – osoba fizyczna, posiadająca główne miejsce zamieszkania na terytorium 

Państwa Polskiego.  
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Art. 109 

Konstytucja - najważniejszy i bezwzględnie nadrzędny Akt Prawny naszego Narodu, jako 

Suwerena Rzeczypospolitej Polskiej, mający pierwszeństwo przed wszystkimi innymi 

Aktami Prawnymi i definiujący zasady funkcjonowania Państwa Polskiego i jego Porządek 

Prawny. 

Art. 110 

Akt Prawny – dowolny formalny dokument stanowiący, regulujący lub rozstrzygający, 

zgodny z Konstytucją, który jest oświadczeniem woli Suwerena bądź jego terytorialnej 

części lub organów państwa, w tym: Ustawa, Dekret, uchwała, umowa, Zarządzenie, 

umowa międzynarodowa, wyrok, itp., a także  Protokół Wyników referendum i Protokół 

Wyników wyborów. 

Art. 111 

Porządek Prawny – system prawa wynikający z Konstytucji i Ustaw; zbiór Aktów 

Prawnych, czyli logicznych definicji i uregulowań, służących społeczeństwu do ochrony 

zdrowia, życia, egzystencji, w tym do ochrony wartości moralnych, materialnych i 

intelektualnych, służących egzystencji, a także służących do zdefiniowania, uregulowania i 

egzekwowania w społeczeństwie wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw; 

przy czym prawa osób łożących na utrzymanie Państwa są prawami pierwszymi przed 

prawami podmiotów trzecich, pobierających wyłożone środki bez rozliczenia obowiązków i 

odpowiedzialności, bądź niewnoszących niczego.  

Art. 112 

Symbole Rzeczypospolitej – to godło, barwy i hymn. Godłem jest orzeł biały w czerwonym 

(karmazynowym) polu, ze złota koroną, złotym dziobem i złotymi szponami. Barwy są 

biało-czerwone (karmazynowe). Hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego. 

Art. 113 

Protokół Wyników – akt prawny przedstawiający wyniki referendum, wyborów lub innych 

głosowań Suwerena bądź członków organów wybieralnych, pokazujący bez wątpliwości 

sposób i legalność obliczenia tych wyników. 

Art. 114 

Ustawa – akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania obywateli i/lub Państwa, 

przyjęty przez Parlament i udokumentowany Protokołem Wyników, zgodny z Konstytucją. 

Art. 115 

Uchwała – wyrażenie woli lub podjęcie decyzji przez kolegialny organ wybieralny, w 

drodze głosowania, udokumentowane Protokołem Wyników. Uchwały mogą być rangi 

państwowej, wojewódzkiej, miejskiej lub gminnej. 

Art. 116 

Dekret - akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania obywateli i/lub Państwa, 

wydany w ramach uprawnień i podpisany przez Prezydenta, podpisany na zasadzie 

kontrasygnaty przez właściwego ministra oraz właściwego Rzecznika (o ile taki został 

wybrany), zgodny z Konstytucją i ustawami. 
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Art. 117  

Umowa międzynarodowa – akt prawny regulujący określony obszar lub dziedzinę 

porozumienia pomiędzy państwami i narodami o żywotnym znaczeniu dla Państwa i/lub 

obywateli Rzeczypospolitej, wymagający zatwierdzenia w ogólnonarodowym referendum. 

W razie nie uzyskania pozytywnego wyniku w referendum umowa traci ważność.  

Art. 118 

Zarządzenie - akt prawny regulujący określony obszar funkcjonowania obywateli i/lub 

Państwa, wydany w ramach uprawnień i podpisany przez Ministra, podpisany na zasadzie 

kontrasygnaty przez właściwego wiceministra oraz właściwego Rzecznika (o ile taki został 

wybrany), zgodny z Konstytucją, ustawami i dekretami. 

Art. 119 

Prezydent – w pełni: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, osoba wybierana przez 

Suwerena w wyborach powszechnych, stojąca na czele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 120 

Parlament – organ legislacyjny, ciało wybierane przez Suwerena, ustanawiające akty 

prawne rangi ustawy, złożony z Sejmu i Senatu, pracujący według zasad opisanych w 

Konstytucji. 

Art. 121 

Sejm RP – organ ustawodawczy Państwa polskiego, składający się z 300 posłów 

wybieralnych według podziału terytorialnego w okręgach trój-mandatowych, izba poselska 

Parlamentu RP uchwalająca wszystkie ustawy, z zastrzeżeniem praw do poprawek 

Senatu i Prezydenta, opisanych dalej w niniejszej Konstytucji.. 

Art. 122 

Senat RP - organ ustawodawczy i opiniodawczy Państwa polskiego, składający się ze 100 

senatorów wybieranych w okręgach dwu-mandatowych spośród kandydatów zrzeszeń, izb 

oraz innych organizacji gospodarczych, izba gospodarcza Parlamentu RP, opiniująca 

wszystkie ustawy oraz uchwalająca ustawy z obszaru gospodarki, finansów i 

przedsiębiorczości. 

Art. 123 

Rzecznik – Wybieralny jednoosobowy Organ Państwa, reprezentujący interesy określonej 

grupy społecznej (nie dotyczy to grupy terytorialnej, etnicznej oraz wyznaniowej). 

Szczegółowo Organ ten jest opisany w Rozdziale 6 Konstytucji. 

Art. 124 

Województwo – najwyższa rangą terytorialna jednostka administracyjna Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzana przez Wojewodę i Sejmik Wojewódzki. 

Art. 125 

Sejmik Wojewódzki – ciało wybierane przez społeczność Województwa, ustanawiające – 

w ramach uprawnień wynikających z Konstytucji – regulacje dla Województwa w randze 

uchwał wojewódzkich. 
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Art. 126 

Wojewoda – osoba wybierana przez społeczność Województwa, która jako organ 

wykonawczy stoi na czele zarządu województwa 

Art. 127 

Gmina – niższa rangą terytorialna jednostka administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej, 

będąca częścią województwa, zarządzana przez Wójta i Radę Gminy. 

Art. 128 

Miasto – jednostka terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej wchodząca w skład 

województwa, oparta o prawa miejskie nadane Dekretem Prezydenta RP, zarządzana 

przez Burmistrza i Radę Miasta. Jest rangą równorzędne Gminie, a w przypadku miast 

większych, podzielonych na dzielnice, równorzędne wielu Gminom (w ostatnim przypadku 

dzielnica Miasta jest odpowiednikiem Gminy, ale nie jest Gminą ze względu na 

oddelegowanie części uprawnień Gminy na szczebel Miasta). 

Art. 129 

Rada Miasta/Gminy – ciało wybierane przez społeczność Miasta/Gminy, ustanawiające – 

w ramach uprawnień wynikających z Konstytucji – regulacje dla Miasta/Gminy w randze 

uchwał miejskich/gminnych. 

Art. 130 

Burmistrz – osoba wybierana przez społeczność Miasta, która jako organ wykonawczy stoi 

na czele zarządu Miasta 

Art. 131 

Wójt - osoba wybierana przez społeczność Gminy, która jako organ wykonawczy stoi na 

czele zarządu Gminy. 

Art. 132 

Dekret – akt prawny wydany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodny z 

Konstytucją i Ustawami. 

Art. 133 

Zarządzenie – akt prawny wydany przez ministra rządu RP, Wojewodę, Burmistrza lub 

Wójta, zgodny z Konstytucją i Ustawami. 

Art. 134 

Przedstawiciel Suwerena – osoba wybrana w ważnych i potwierdzonych Protokołem 

Wyników wyborach, pełniąca służbę publiczną na rzecz Suwerena. 

Art. 135 

Urzędnik – osoba zatrudniona przez dowolny organ Państwa Polskiego, będąca 

wykonawcą woli Suwerena w ramach służby publicznej, podległa służbowo 

Przedstawicielom Suwerena. 
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Art. 136 

Kontrakt Wyborczy – ważna prawnie, na bazie Kodeksu Cywilnego, umowa kandydata 

(stającego do dowolnych wyborów) z Wyborcami, czyli pakiet rozwiązań, zmian i 

pomysłów, o których realizację będzie zabiegał, równa w treści jego programowi 

wyborczemu, przedłożona na piśmie w odpowiednim terminie w procedurze wyborczej, 

będąca podstawą wyegzekwowania tegoż programu lub odwołania przez Wyborców z 

funkcji, na którą został wybrany, na drodze sądowej lub referendalnej. 

Art. 137 

Kadencja – okres czasu zdefiniowany przez Konstytucję dla danego ciała wybieralnego, 

trwający od dnia następnego po dniu ogłoszenia Protokołu Wyników wyborów do dnia 

ogłoszenia Protokołu Wyników kolejnych wyborów tego samego ciała wybieralnego. 

Art. 138 

Wartości – zasady postępowania, którymi powinni się kierować Obywatel RP, Suweren, 

Przedstawiciel Suwerena i Urzędnik (np. uczciwość, poszanowanie godności, własności 

prywatnej, kierowanie się dobrem wspólnym) 

Art. 139 

Wolność – możliwość dokonywania swobodnych wyborów bez narzucania ich przez 

kogokolwiek z zewnątrz, przy równoczesnym respektowaniu swobody innych osób, grup i 

organizacji, tzn. przy dostosowaniu zachowań tak, by jak najmniej utrudniać innym 

korzystanie z należnych im praw. 

Art. 140 

Własność – 1. Pełna: prawo i stan faktyczny posiadania, dysponowania i użytkowania 

rzeczy; 2. Ograniczona – dotyczy gruntów ziemnych, będących własnością Suwerena, 

który poprzez organy Państwa przekazał prawo do użytkowania tych gruntów. Własność 

podlega ochronie prawnej i dziedziczeniu. 

Art. 141 

Małżeństwo – formalny związek mężczyzny i kobiety, przypieczętowany ślubowaniem 

miłości i wierności. 

Art. 142 

Rodzina – najmniejsza komórka społeczna, chroniona prawem, związana więzami 

biologicznymi i majątkowymi, składająca się z męża-ojca, żony-matki i dziecka bądź 

dzieci. 

Art. 143 

Pieniądz – środek wymiany towarowej, służący wymiarowaniu wartości dóbr, sam nie 
będący towarem, emitowany wyłącznie przez Narodowy Bank Polski.  
 
Art. 144 

Narodowy Bank Polski – centralny bank Państwa Polskiego, będący jedynym emitentem 

pieniądza ogólnopaństwowego w Rzeczypospolitej Polskiej, własność Suwerena i tylko 

Suwerenowi podległy, nadzorowany na bieżąco przez wybieralny organ   
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Rozdział 2 

Zasady współżycia społecznego i funkcjonowania państwa 
 

Przepisy podstawowe 

Art. 200  

Ziemia oraz zasoby naturalne jako najistotniejszy czynnik bytu i rozwoju Narodu i Państwa 

należą do Narodu Polskiego i nie mogą być przedmiotem nieograniczonego obrotu 

Art. 201  

Granice Rzeczpospolitej Polskiej oparte są: na północy 12 mil morskich od wybrzeża 

morza bałtyckiego, od południa na Karpatach, od zachodu na rzekach Nysa Łużycka i 

Odra, a od wschodu na rzece Bug. 

Art. 202 

Godłem Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego jest wizerunek orła białego w koronie w 

czerwonym polu  

Art. 203 

Barwami Rzeczypospolitej są kolor biały i czerwony 

Art. 204  

Hymnem Państwa jest Mazurek Dąbrowskiego 

Art. 205 

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej podlegają ochronie prawnej. Szczegóły dotyczące 

godła, barw i hymnu określa ustawa.  

Art. 206 

Stolicą Rzeczypospolitej jest miasto Warszawa o ile Naród nie wybierze innego miasta lub 

miejsca by zbudować nową stolicę na terenie Polski  

Art. 207 

Językiem urzędowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. 

Art. 208 

Jednostką monetarną w Rzeczypospolitej jest złoty (PLN), który dzieli się na 100 groszy.  
 

Ustrój państwa 

Art. 210 

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym Obywateli RP i państwem Narodu polskiego 

o ustroju republikańsko-prezydenckim, opisanym w szczegółach w niniejszej Konstytucji. 

 

Art. 211 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zasada pomocniczości, tzn., że organy 

państwa mają znaczenie pomocnicze i wspierające w stosunku do działań Obywateli RP i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mila_morska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grosz
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ich organizacji, nie ingerują w sprawy, z którymi Obywatele RP, podmioty społeczne lub 

gospodarcze oraz jednostki terytorialne mogą sobie poradzić same; wszelkie sprawy 

powinny być rozwiązywane na szczeblu możliwie najbliższym Obywatelom RP, a więc 

raczej w Gminach niż w Województwie i raczej w Województwie niż na szczeblu 

rządowym. 

Art. 212 

Obowiązuje zasada pełnienia funkcji wybieralnej danego szczebla przez jedną kadencję z 

rzędu, tzn. pełnienia dowolnej funkcji wybieralnej tego szczebla najczęściej co drugą 

kadencję, bez ograniczenia ich ilości w dłuższej perspektywie czasu. 

Art. 213 

Wszystkie organy i służby państwowe podlegają okresowej ocenie Narodu poprzez 

wyrażenie opinii w ogólnonarodowym referendum.  

 

Tworzenie prawa 

Art. 220 

Proces legislacyjny prowadzący do przyjęcia ustawy przez Parlament obowiązkowo 

zawiera następujące elementy: 

1) Autora projektu ustawy 

2) Krótki opis celu uchwalenia Ustawy i spodziewanych korzyści społecznych 

3) Analizę wpływu przyjęcia Ustawy na wszelkie obszary życia Obywateli i funkcjonowania 

Państwa 

4) Alternatywne rozwiązania i ich konsekwencje 

5) Analizę zgodności z Konstytucją. 

6) Opinie organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych,  które zgłosiły uwagi i 

zastrzeżenia do projektu ustawy. 

7) Proponowane kalendarium prac nad Ustawą, łącznie z datą przeprowadzenia 

referendum, o którym w Rozdziale 3 niniejszej Konstytucji 

Art. 221 

1. Wejście w życie uchwalonej przez Parlament Ustawy zasadniczej (Konstytucji RP) 

następuje po minimum 90 dniach od dnia referendum, w którym Suweren większością 

głosów 50%+1 poparł ustawę.  

W okresie 60 dni po dniu referendum każdy obywatel ma prawo zaskarżyć tekst Ustawy 

jako wewnętrznie sprzeczny, obarczony błędem lub niezgodny z Konstytucją. Skargi takie 

rozpatruje w terminie 14 dni Sąd Najwyższy Izba Konstytucyjna. Jeżeli skargi te zostaną 

oddalone, Konstytucja wchodzi w życie z upływem minimum 90-go dnia po dniu 

referendum. Jeżeli choć jedna ze skarg zostaje uznana za zasadną, treść Ustawy podlega 

poprawce i procedura zatwierdzenia zostaje powtórzona. 

2. Wejście w życie dowolnego aktu prawnego niższej rangi niż ustawa, tj. dekretu, 

zarządzenia, uchwały podlega analogicznym zasadom, jak opisane w ust. 1 
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Art.222 

1. W przypadku wystąpienia domniemania niezgodności Aktu Prawnego z Konstytucją 

Obywatel, organizacja lub instytucja, które sformułowały to domniemanie, opisują, na 

czym polega ta niezgodność i podają ją do wiadomości publicznej oraz do Sądu 

Najwyższego. 

2. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę niezgodności, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 

dni od otrzymania zgłoszenia oraz ewentualnie wskazuje sposoby usunięcia tej 

niezgodności. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Aktu Prawnego z Konstytucją RP, Parlament 

jest zobowiązany w ciągu 14 dni od wyroku Sądu Najwyższego rozpocząć proces 

legislacyjny zmierzający do usunięcia niezgodności. 

4. Akty Prawne niższej rangi niż Ustawa sprawdzane są analogicznie na zgodność z 

Ustawami, ewentualnie z Dekretami i Zarządzeniami.  

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne 

Art. 230 

1. Za bezpieczeństwo we wszelkich obszarach życia i funkcjonowania Suwerena i 

Obywateli RP odpowiada Prezydent wraz z Rządem RP. 

2. Prezydent RP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, powołuje: 

1) Radę Bezpieczeństwa Narodowego 

2) Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych RP 

3) Komendanta Głównego Policji 

4) Szefa Biura Ochrony Rządu 

5) Szefa Służb Wywiadu i Kontrwywiadu 

Art. 231 

Organami wyspecjalizowanymi służącymi bezpieczeństwu wewnętrznemu Suwerena, 

Państwa i Obywateli RP są  

1) Policja  

2) Straż Pożarna 

3) Służba Celna 

4) Biuro Ochrony Rządu 

5) Służba Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

6) Służba Bezpieczeństwa Finansowego 

7) Centralne Biuro Antykorupcyjne 

8) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Drogowej i Szynowej 

9) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej 

10) Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej 
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11) Służba Więzienna i Penitencjarna 

12) Centralny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny 

13) Centralny Inspektorat Ochrony Środowiska 

14) Centralny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych 

15)  

Art. 232 

1. Za bezpieczeństwo wewnątrz RP współodpowiedzialny jest także każdy Obywatel RP, 

w zakresie dotyczącym jego działań i czynów.  

2. Bezpieczeństwo indywidualne własne i swojej rodziny Obywatel RP ma prawo 

egzekwować w trybie obrony własnej nawet z użyciem broni. Szczególne prawo do obrony 

życia i zdrowia swojego i rodziny przysługuje Obywatelowi RP na terenie własnego 

domostwa i gospodarstwa. 

3. Każdy Obywatel RP ma prawo posiadać broń palną małokalibrową lub/i gazową pod 

warunkiem, że:  

1) cieszy się pełnią praw obywatelskich,  

2) nie był karany za czyny kryminalne, 

3) nie ma przeciwwskazań psychologicznych lub/i zdrowotnych stwierdzonych medycznie, 

wyszczególnionych w ustawie,  

4. Każdy Obywatel RP podlega obowiązkowemu 3-miesięcznemu przeszkoleniu 

wojskowo-obronnemu w okresie 36 miesięcy od dnia ukończenia 19 lat po rygorem kary 

wynikającej z Kodeksu Karnego RP. 

Art. 233 

1. Organem służącym bezpieczeństwu zewnętrznemu jest Wojsko Polskie, zwane też 

Siłami Zbrojnymi RP. 

2. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest Prezydent RP. 

3. Każdy Obywatel RP w wieku od 19 do 50 lat, ma obowiązek czynnego udziału w 

obronie RP, zgodnie z kategorią zdrowia i przydziałem. 

4. Wojsko Polskie składa się z żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy poborowych. Relacje 

ilościowe jednych do drugich określa ustawa. 

5. Finansowanie Sił Zbrojnych RP odbywa się na poziomie od 1,5 do 3% Produktu 

Krajowego Brutto RP. 

6. Siły Zbrojne RP mogą współpracować z wojskami innych państw, o ile RP zawarła z 

nimi sojusz polityczny i wojskowy. 

 

Prawa i obowiązki obywatela RP 

Art. 240 

Obowiązuje zasada zachowanie praw nabytych, tzn. prawo nie może działać wstecz, lecz 

nie jest to zasada obowiązująca bezwzględnie; w przypadku wątpliwości lub konfliktu 
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interesów potwierdzenie lub ograniczenie praw nabytych wymaga rozstrzygnięcia 

sądowego bądź arbitrażowego, a także należnego odszkodowania. 

Art. 241 

Obowiązuje bezwzględne poszanowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia, a jedynym 

dopuszczalnym przypadkiem decydowania o wyborze życia poczętego lub śmierci jest 

sytuacja obiektywnego, niezamierzonego przez człowieka i wzajemnego wykluczania się 

możliwości utrzymania przy życiu dwóch lub więcej osób. 

Art. 242 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa być GMO. Suweren ma prawo do 

zdrowej żywności, a Organy Państwa maja obowiązek to zabezpieczać. 

Art. 243 

Obowiązuje poszanowanie własności prywatnej: 

A. Bezwzględne poszanowanie własności rzeczy ruchomych,  

B. Ograniczone poszanowanie własności gruntu w przypadku konfliktu interesu 

społecznego z interesem właściciela,  

C. Poszanowanie własności budynków i budowli, ograniczone jedynie w sytuacji, gdy 

własność ta jest przeszkodą nie do obejścia dla przypadku konfliktu, o którym w pkt. B.  

Pozbawienie własności nieruchomości lub części nieruchomości musi wiązać się z 

należytym odszkodowaniem umownym lub – w przypadku braku porozumienia – 

sprawiedliwą rekompensatą przyznaną przez sąd. 

Art. 244 

Obywateli RP obowiązuje równość wobec prawa. 

Art. 245 

Przyjęcie obywatelstwa polskiego pociąga za sobą akceptację i zobowiązanie do 

wypełniania praw i obowiązków ustanowionych przez porządek prawny obowiązujący w 

Rzeczypospolitej 

Art. 246 

Posiadanie podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa wymaga od Obywatela 

przestrzegania Konstytucji i Aktów Prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożenia 

oświadczenia o wyborze kraju, w którym jest Rezydentem. Równocześnie wielokrotne 

obywatelstwo może się wiązać z ograniczeniem praw, o ile zapisane jest to w Konstytucji. 

Art. 247 

Obywatele łożąc na utrzymanie Państwa mają prawo egzekwować ochronę swoich praw 

od konstytucyjnie właściwych struktur tego Państwa. 

Art. 248 

Obowiązuje swoboda zrzeszania się, demonstrowania, gromadzenia się i wiecowania oraz 

wolność słowa bez ograniczeń, o ile nie narusza to wolności i bezpieczeństwa innych 

osób, organizacji, instytucji i społeczności. 
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Ustrój finansowy 

Art. 250 

Obowiązuje całkowity zakaz zadłużania państwa, jego organów, jednostek terytorialnych i 

ich organów, w tym tworzenia deficytu budżetowego na jakimkolwiek poziomie. 

Art. 251 

Obowiązuje zakaz kreacji tzw. pustego pieniądza (nie mającego pokrycia, dłużnego, 

wirtualnego). 

Art. 252 

Projekt budżetu przygotowuje Prezydent z Rządem, następnie wnosi go do Parlamentu, 

który - po ewentualnych poprawkach - uchwala Ustawę budżetową. 

Art. 253 

Emisja pieniądza musi mieć pokrycie (w budżecie, podatkach, złocie, bogactwach 

naturalnych na terenie RP, wzroście PNB/PKB). 

 

Sprawy międzynarodowe 

Art. 260 

Rzeczpospolita Polska jako państwo przestrzega prawa międzynarodowego o ile nie jest 

ono sprzeczne z polskim prawem. 

Art. 261 

Akty międzynarodowe Państwa Polskiego (umowy międzynarodowe, przystąpienie do 

organizacji międzynarodowych, itp.) podlegają zatwierdzeniu (ratyfikowaniu) przez 

Suwerena bądź Parlament, zgodnie z zapisami Konstytucji. 

Art. 262 

Umowa międzynarodowa Państwa Polskiego wymaga zatwierdzenia w ogólnonarodowym 

referendum. W razie nie uzyskania pozytywnego wyniku w referendum umowa taka nie 

wchodzi w życie a zawarta wcześniej traci ważność.  

Art. 263 

Rzeczpospolita Jako państwo nie może przekazać organizacji międzynarodowej, kartelowi  

lub organowi międzynarodowemu jakiejkolwiek kompetencji władzy państwowej 

Art. 264 

Wypowiedzenie wojny podlega zatwierdzeniu (ratyfikowaniu) przez Parlament. 

 

Sprawiedliwość 

Art. 270 

Rozwiązanie konfliktu Wartości następuje na drodze postępowania polubownego, 

arbitrażowego lub sądowego. 
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Art. 271 

Niezawisłe rozstrzyganie sporów opiera się na zalegalizowanej niezawisłej ocenie, 

rozumianej jako dookreślona czynność logiczna, wskazująca zgodność bądź rozbieżność 

pomiędzy faktycznymi cechami ocenianego przedmiotu, czynu, relacji czy zdarzenia, a 

cechami wzorca. 

Art. 272 

Urzędnik ponosi osobistą odpowiedzialność cywilną, karną i finansową za podejmowane 

decyzje i ich konsekwencje. 

Art. 273 

Sprawiedliwość społeczna oznacza, że należności są proporcjonalne, to jest stosowne do 

zasług, a ponoszona odpowiedzialność stosowna do uprawnień bądź do wyrządzonych 

szkód.  



 15 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki Suwerena i obywatela 

 

Art. 300  

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy jedynie i wyłącznie do Suwerena, tj. do 

Obywateli polskich mających miejsce stałego zameldowania i pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej 

Art. 301  

Suweren sprawuje władzę bezpośrednio poprzez wybory, egzekwowanie kontraktu 

wyborczego i referendum. 

Art. 302   

Suweren posiada następujące prawa: 

1. Samostanowienia na arenie międzynarodowej  

2. Rozstrzygania w formie referendum o wszelkich sprawach państwowych, przy czym: 

1) Obligatoryjne (obowiązkowe) referendum ogłaszane jest przez Prezydenta RP w 

takich sprawach jak:  

a) zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej 

b) uchwalenie budżetu państwa  

c) podział administracyjny kraju  

d) wprowadzenie lub podwyższenie podatków  

e) przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub wspólnot 

ponadnarodowych,  

f) uchwalenie Ustaw, które nie mają podstaw konstytucyjnych i których czas 

obowiązywania przekracza jeden rok. Te ustawy Rzeczypospolitej muszą być 

w ciągu 3 miesięcy przedstawione Narodowi pod głosowanie  

g) … 

2) Fakultatywne (nieobowiązkowe) referendum ogłaszane jest na wniosek grupy 

Obywateli RP (w liczbie co najmniej: 1% Obywateli RP posiadających prawo 

wyborcze), większości sejmowej (50%+1 głos w Sejmie przy obecności minimum 

3/4 posłów) lub z inicjatywy rządu (przy poparciu minimum połowy ministrów + 1 i 

Prezydenta) w następujących sprawach: 

a) uchwalenia Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej  

b) podpisania umowy międzynarodowej  

c) wyboru i odwoływania swoich przedstawicieli do/z organów państwa  

d) … 

3. Władania na zasadzie wyłączności wszelkimi zasobami naturalnymi znajdującymi się 

w obszarze państwa polskiego, nad, na i pod ziemią. 
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4. Korzystania dla dobra wspólnego z wszelkich zasobów i możliwości organów 

państwa. 

5. Określenia zakresu ubezpieczeń, świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych. 

6. … 

Art. 303   

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujące prawa:  

1) Ochrony prawnej przez państwo polskie 

2) Zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 

3) Wolności wyznania i sumienia,  

4) Wolności słowa 

5) Wyboru miejsca zamieszkania 

6) Nietykalności fizycznej i nienaruszalności domostwa 

7) Dochodzenia racji przed sądem 

8) Posiadania własności prywatnej i jej ochrony 

9) Swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów i przekonań 

10) Gromadzenia się i demonstrowania 

11) Zawiązywania stowarzyszeń, związków i organizacji 

12) Prowadzenia działalności gospodarczej 

13) Bierne prawo wyborcze 

14) Czynne prawo wyborcze, pod warunkiem, że jest Rezydentem RP 

15) Występowania do sądu o odwołanie osoby wybranej do Organu Państwa 

16) … 

Art. 304   

Obywatel ma następujące obowiązki wobec Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Bronić dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską za granicą 

3) Bronić Rzeczypospolitej Polskiej przed wrogami i najeźdźcami 

4) Dbać o dobro wspólne Rzeczypospolitej Polskiej 

5) Uczestniczyć w wyborach i referendach przewidzianych Konstytucją RP 

6) Wspierać rozwój i Porządek Prawny Rzeczypospolitej 

7) Reagować na zło, łamanie zasad współżycia społecznego i prawa 

8) Przyczyniać się do budowania wspólnoty lokalnej i narodowej. 

9) Propagować postawę odpowiedzialności, solidarności i patriotyzmu 

….  
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Rozdział 4 

Obowiązki Państwa i jego organów  

wobec Suwerena i Obywatela 

 

Art. 400   

Obowiązki Państwa wobec Suwerena 

1. Przygotowanie i zabezpieczenie warunków i narzędzi dla wszelkich działań 

Suwerena 

2. Wykonywanie decyzji Suwerena 

3. Działanie na rzecz rozwoju i pomnażania Dobra Wspólnego Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Udzielanie wyczerpującej informacji zgodnej z faktami. 

5. Ochrona i obrona Suwerena przed wszelkimi zagrożeniami 

6. Konsultowanie z Suwerenem spraw spornych, nowych lub wymagających istotnego 

przegrupowania zasobów (rzeczowych, finansowych, energetycznych, 

infrastrukturalnych itp.) 

7. Zabezpieczenie ładu i porządku publicznego 

8. Branie odpowiedzialności za decyzje urzędowe i ich konsekwencje, zarówno na 

poziomie odpowiedzialności osobistej Urzędnika, jak i organu państwa. 

9. Wspieranie wspólnoty narodowej, wspólnot lokalnych oraz postaw pro-obywatelskich, 

pro-państwowych, wspólnotowych i patriotycznych. 

10. Przedstawianie rzetelnych raportów i analiz na potrzeby dokonywanej okresowo 

przez Suwerena oceny pracy organów i służb państwa.  

11.  

Art. 401   

Obowiązki Państwa wobec Obywatela RP 

1. Pomoc prawna poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Udzielanie informacji o sprawach dotyczących Obywatela i jego otoczenia. 

3. Umożliwianie korzystania z Dobra Wspólnego 

4. Pomoc w przypadku kataklizmów i katastrof, 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa  

6. Rozstrzyganie w ramach uprawnień na wniosek Obywatela 

7. Branie odpowiedzialności za decyzje urzędowe i ich konsekwencje, zarówno na 

poziomie odpowiedzialności osobistej Urzędnika, jak i organu państwa. 

8. Wspieranie inicjatywy obywatelskiej, przedsiębiorczości, rozwoju talentów. 

9. Przedstawianie Obywatelom rzetelnych raportów i analiz na potrzeby oceny pracy służb w państwie 

dokonywanych okresowo przez Suwerena   
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Rozdział 5 

Powoływanie przedstawicieli Suwerena  

(ordynacja wyborcza) 

 

Art. 500 

1. Prawo wyborcze czynne mają pełnoletni (ukończone 18 lat) obywatele RP będący 

Rezydentami RP. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze zwani są wyborcami. 

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego można pozbawić Obywatela wyłącznie na 

podstawie Wyroku sądu wydanego na uzasadniony wniosek organu państwowego 

lub placówki medycznej 

3. Obowiązuje zakaz startowania Urzędników państwowych i samorządowych w 

wyborach. Osoba, zatrudniona jako Urzędnik dowolnego szczebla, aby startować w 

wyborach, musi zrezygnować z pracy Urzędnika przed rozpoczęciem kampanii 

wyborczej, minimum na trzy miesiące przed wyborami. 

4. Osoby przebywające czasowo poza swoim stałym miejscem zamieszkania powinny 

zgłosić swoją nieobecność i pozyskać kwalifikowany dostęp elektroniczny do 

złożenia głosu podczas wyborów. 

5. Bierne prawo wyborcze (kandydowania) mają Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamieszkali na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej dwóch 

pokoleń, którzy zdali egzamin maturalny, nie byli karani za przestępstwa kryminalne, 

nie zasiadali w ciałach wybieralnych tego samego szczebla w kończącej się kadencji 

i, kandydując: 

1) do Sejmu – ukończyli 28 lat życia, 

2) do Senatu – ukończyli 38 lat życia, prowadzili działalność gospodarczą lub 

zarządzali przedsiębiorstwem przez okres minimum 5 lat, 

3) na stanowisko Prezydenta – ukończyli 38 lat życia oraz studia magisterskie, a 

także zdali egzamin państwowy z dwóch języków obcych,  

4) do Sejmiku Wojewódzkiego - ukończyli 21 lat życia,  

5) do Rady Gminy - ukończyli 21 lat życia,  

6) do Rady Miasta - ukończyli 21 lat życia, 

7) na Sędziego Sądu Najwyższego – ukończyli 38 lat i studia prawnicze, 

7) do innych ciał wybieralnych określonych w Rozdziale 6 Konstytucji - ukończyli 33 

lata życia oraz ukończyli studia wyższe 

Art. 501 

1. Kandydat startujący w wyborach do dowolnego organu państwa powołuje swój 

własny lokalny komitet wyborczy (samodzielnie bądź przy wsparciu partii politycznej 

lub organizacji społecznej) 
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2. Kandydat startujący w wyborach przedkłada swój program wyborczy w formie 

osobiście podpisanego Kontraktu Wyborczego, na co najmniej miesiąc przed datą 

wyborów, składając oryginał programu we właściwej Komisji Wyborczej i publikując 

go w ogólnie dostępnych w danym okręgu wyborczym środkach masowego 

przekazu. 

3. Kandydat startujący w wyborach składa oświadczenie majątkowe. 

4. Kontrakt Wyborczy każdego kandydata jest przechowywany przez właściwą Komisję 

Wyborczą przez minimum dwie kadencje i udostępniany Obywatelom RP na 

życzenie. 

5. Kandydat do dowolnego organu wybieralnego nie może pełnić funkcji wybieralnej 

tego samego szczebla w kończącej się kadencji zgodnie z Art. 210 niniejszej 

Konstytucji. 

6. Kandydatów do organów wybieralnych zgłaszają: 

1) do Sejmu – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 500, 

2) do Senatu – organizacje gospodarcze przedsiębiorców polskich (izby, 

zrzeszenia, cechy itp.) działające w Polsce przez minimum 2 lata przed dniem 

rozpoczęcia kampanii wyborczej, które zebrały podpisy minimum 500 

przedsiębiorców polskich, 

3) do Centralnej Komisji Wyborczej – pozarządowe organizacje społeczne, które 

zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500, 

4) do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – pozarządowe organizacje społeczne, 

które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1000, 

5) do Sądu Najwyższego – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały 

podpisy wyborców w liczbie minimum 1500 

6) do Prezydium Sądu Okręgowego – pozarządowe organizacje społeczne, które 

zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1000 

7) do Prezydium Sądu Rejonowego – pozarządowe organizacje społeczne, które 

zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 500 

8) do Sejmiku Wojewódzkiego – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 300 

9) do Rady Gminy – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 150 

10) do Rady Miasta – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 150 

11) do Rady Głównej Edukacji – pozarządowe organizacje społeczne działające w 

dziedzinie edukacji od minimum roku przed dniem rozpoczęcia kampanii 

wyborczej , które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,  

12) do Rady Polityki Pieniężnej – stowarzyszenia ekonomistów bądź specjalistów z 

dziedziny finansów oraz wydziały wyższych uczelni z zakresu ekonomii i 

finansów, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500, 

13) do Naczelnej Rady Mediów – organizacje (stowarzyszenia, zrzeszenia itp.) 

dziennikarzy bądź mediów, działające od minimum roku przed dniem 



 20 

rozpoczęcia kampanii wyborczej, oraz wydziały wyższych uczelni z zakresu 

mediów i medioznawstwa, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 

1500, 

14) na Prezydenta RP – grupa wyborców w liczbie minimum 5000, 

15) na Wojewodę – grupa wyborców w liczbie minimum 1500 

16) na Wójta – grupa wyborców w liczbie 500 

17) na Burmistrza – grupa wyborców w liczbie 500. 

Art. 502 

1. Komitet Wyborczy kandydata powinien zostać zarejestrowany zgodnie z kalendarzem 

wyborów, ogłoszonym przez Państwową Komisję Wyborczą. 

2. Komitet Wyborczy kandydata składa się z co najmniej dziesięciu osób, spośród których 

wybrani zostają Pełnomocnik, Sekretarz i Skarbnik Komitetu Wyborczego. Wszelkie 

oświadczenia woli Komitetu Wyborczego podpisywane są przez wszystkie trzy 

wymienione w poprzednim zdaniu osoby funkcyjne. 

3. Skarbnik Komitetu Wyborczego odpowiada za przepływy finansowe Komitetu, ich 

przejrzystość, właściwe wykorzystanie otrzymanych funduszy oraz sporządzenie 

sprawozdania finansowego Komitetu z kampanii wyborczej i złożenie go do Państwowej 

Komisji Wyborczej w terminie 30 dni od dnia wyborów. 

Art. 503 

1. Tworzy się następujące okręgi wyborcze w ilości: 

1) Do Sejmu: 100 okręgów trójmandatowych, 

2) Do Senatu: 50 okręgów dwumandatowych, 

3) Na Prezydenta RP: jeden ogólnopolski okręg jednomandatowy 

4) Na sędziów Sądu Najwyższego: jeden ogólnopolski okręg wielomandatowy 

5) Do Prezydium Sądu Okręgowego – każdorazowo trzymandatowy okręg wojewódzki, 

6) do Prezydium sądu Rejonowego – każdorazowo trzymandatowy okręg na obszarze 

działania danego Sądu rejonowego, 

7) Na Rzeczników (wymienionych w rozdziale 6): każdorazowo jeden ogólnopolski 

okręg jednomandatowy 

8) Do innych centralnych ciał wybieralnych: jeden ogólnopolski okręg wielomandatowy  

9) Do Sejmiku Wojewódzkiego: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Województwa – 

od 20 do 35 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby 

mieszkańców 

10) Do Rady Gminy: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy od 10 do 15 

okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców 

11) Do Rady Miasta: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta od 10 do 25 

okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców. 
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2. Okręgi wyborcze tworzone są w oparciu o zasadę, że każdy okręg wyborczy stanowi 

możliwie zwarte i połączone funkcjonalnie terytorium.  

3. Decyzję o szczegółowym podziale na okręgi wyborcze podejmuje Centralna Komisja 

Wyborcza na wniosek: 

1) Wojewody – w przypadku wyborów do Rad Gmin, Rad Miast danego województwa  

2) Prezydenta – w przypadku wszystkich innych wyborów. 

Art. 504 

1. Kalendarz Wyborczy przedstawia tabela poniżej. 

Lata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Rzecz     Rzecz   

 WGKW   Sam  WGKW   Sam  

CKW     CKW     CKW 

 Prez     Prez     

   Sejm     Sejm   

Sąd R.  Sąd N.  Sąd O. Sąd R.  Sąd N.  Sąd O. Sąd R. 

 Senat     Senat     

  

RGE  
RPM  
NRM     

RGE  
RPM  
NRM    

 

Oznaczenia:  

Rzecz  = wybory Rzeczników,  

Sam  = wybory samorządowe,  

CKW  = wybory Centralnej Komisji Wyborczej,  

WGKW  = wybory Wojewódzkich i gminnych Komisji Wyborczych,  

Prez  = wybory Prezydenta RP,  

Sejm  = wybory do Sejmu,  

Sąd N.  = wybory sędziów Sądu Najwyższego,  

Sąd O.  = wybory Prezydium Sądu Okręgowego,  

Sąd R.  = wybory Prezydium Sądu Rejonowego 

Senat  = wybory do Senatu,  

RGE  = wybory do Rady Głównej Edukacji,  

RPM  = wybory do Rady Polityki Monetarnej,  

NRM  = wybory do Naczelnej Rady Mediów. 

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa pięć lat. 

3. Kadencja rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Protokołu Wyników wyborów 

4. Objęcie funkcji następuje po złożeniu przysięgi, o której mowa w Art. 515, nie później 

niż 14 dni po dniu ogłoszenia Protokołu Wyników wyborów. 

5. Kadencja trwa do dnia przeprowadzenia wyborów z wyjątkami wymienionymi w ust. 6 
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6. Dla zachowania ciągłości działania organów, Kadencja następujących organów 

wybieralnych trwa do dnia poprzedzającego dzień złożenia przysięgi (o której mowa 

w Art. 515) przez elektów, czyli osoby wybrane na kolejną kadencję: 

1) Prezydent 

2) Sąd Najwyższy 

3) Prezydium Sądu Okręgowego 

4) Prezydium Sądu Rejonowego 

5) Rada Polityki Monetarnej 

6) Narodowa Rada Mediów 

7) Rada Główna Edukacji 

8) Rzecznicy 

9) .  

10) Kolegialne organy wybieralne konstytuują się w dniu złożenia przysięgi, o której 

mowa w Art. 515.  

7. Wybory ogłasza Prezydent lub Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, co 

najmniej 100 dni przed terminem ich przeprowadzenia. 

8. Wybory przeprowadzane są w dzień wolny od pracy każdorazowo w miesiącu 

październiku. 

Art. 505 

1. Powołanie Komisji Wyborczych następuje w trybie: 

1) Centralnej Komisji Wyborczej – ogólnopolskich wyborów powszechnych 

2) Wojewódzkich Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w województwach 

3) Gminnych Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w gminach. 

4) Obwodowych Komisji wyborczych – powołania przez Gminną Komisję Wyborczą 

spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i komitety wyborcze. 

2. Członkowie Komisji Wyborczej składają przysięgę, o której mowa w Art. 515. 

3. Komisja wyborcza składa się z: 

1) Centralna Komisja Wyborcza – 25 osób, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i 

sekretarza. 

2) Wojewódzka Komisja Wyborcza – 15 osób, w tym Przewodniczącego, jego 

zastępcy i sekretarza. 

3) Gminna Komisja Wyborcza – 9 lub 11 osób, w tym Przewodniczącego, jego 

zastępcy i sekretarza. 

4) Obwodowa Komisja wyborcza – 7 lub 9 osób, w tym Przewodniczącego, jego 

zastępcy i sekretarza. 
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Art. 506 

Do zadań Komisji Wyborczych należy odpowiednio do artykułu 504:  

1. Centralnej: 

1) Ustalenie szczegółowego kalendarza wyborów 

2) Obsługa systemu sumowania głosów wyborców 

3) Weryfikacja wyników wyborów poprzez zastosowanie alternatywnego 

mechanizmu sumowania głosów 

4) Kontrola pracy Wojewódzkich Komisji Wyborczych 

5) Sporządzenie Centralnego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w 

mediach 

2. Wojewódzkiej: 

1) Przygotowanie spisu wyborców 

2) Przygotowanie kart głosowania 

3) Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych 

4) Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność głosowania 

5) Kontrola pracy Gminnych Komisji Wyborczych 

6) Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów 

7) Sporządzenie Wojewódzkiego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w 

mediach 

3. Gminnej: 

1) Przygotowanie spisu wyborców 

2) Przygotowanie kart głosowania 

3) Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych 

4) Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność głosowania 

5) Powołanie i kontrola pracy Obwodowych Komisji Wyborczych 

6) Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów 

7) Sporządzenie Gminnego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w mediach 

4. Obwodowej: 

1) Przeprowadzenie wyborów w podległym terenie, 

2) Zapewnienie tajności głosowania 

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie prawidłowego liczenia głosów 

4) Sporządzenie Obwodowego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w 

Internecie oraz na drzwiach lokalu wyborczego. 

Art. 507 
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Komisje Wyborcze i ich członkowie osobiście odpowiadają konstytucyjnie, cywilno- i 

karnoprawnie za podanie prawdziwych, niezafałszowanych wyników wyborów. System 

ogłaszania i publikowania Protokołów Wyników wyborów bezwarunkowo musi umożliwiać 

każdemu Obywatelowi RP prześledzenie prawidłowości sumowania głosów od szczebla 

Komisji Obwodowych do szczebla docelowego. 

Art. 508 

1. Finansowanie kampanii wyborczych odbywa się na zasadzie równości szans 

poszczególnych kandydatów. 

2. Fundusze gromadzone na kampanię wyborczą zbierane są na jednym subkoncie 

odpowiedniej Komisji Wyborczej, a następnie dzielone po równo na wszystkich 

kandydatów. 

3. Każdy Komitet Wyborczy może pozyskać, ponad kwotę otrzymaną zgodnie z ust.2, 

fundusze z własnej działalności, tj. zbiórek ulicznych, sprzedaży biletów na spotkania z 

kandydatem, sprzedaż gadżetów. 

4. Na kampanie wyborcze przeznaczane są także fundusze budżetowe (odpowiednio 

centralne, wojewódzkie albo gminne), z których finansowane mogą być wydarzenia 

bądź wydawnictwa z uczestnictwem wszystkich kandydatów do danego organu w 

danym okręgu wyborczym.  

5. Każdy Komitet Wyborczy składa odpowiedniej Komisji Wyborczej sprawozdanie 

finansowe z kampanii w terminie do 21 dni po dniu wyborów. 

Art. 509 

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia następującego po ogłoszeniu wyborów i 

trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów. 

2. Podczas kampanii nie wolno obrażać kandydatów, oskarżać ich o niepotwierdzone 

czyny i zachowania, pod groźbą sankcji karnych. 

3. Wszelkie zastrzeżenia i skargi związane z kampanią wyborczą kierowane są do 

właściwej Komisji Wyborczej, a jeżeli to nie wywoła skutku, do Komisji Wyborczej 

wyższego szczebla. 

4. Podczas kampanii wyborczej obowiązuje zakaz przeprowadzania, publikowania i 

ogłaszania jakichkolwiek sondaży przedwyborczych.  

Art. 510 

1. Wybory przeprowadzane są w wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości 

lokalach. 

2. Wybory trwają od godziny 8.00 rano do godziny 20.00 wieczorem. 

3. W dniu wyborów obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych, demonstracji i walki 

wyborczej. 

4. Obywatel RP głosując składa podpis na liście wyborczej oraz otrzymuje zaświadczenie 

o uczestnictwie w wyborach. 
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5. Możliwe jest głosowanie elektroniczne, pod warunkiem zabezpieczenia procesu 

wyborczego przed fałszerstwami. 

6. Obywatel RP, który nie wziął udziału w wyborach, ma obowiązek wpłacenia na fundusz 

wyborczy kwoty równej połowie ustawowej płacy minimalnej w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 511 

1. Do wieloosobowych wybieralnych organów państwa przeprowadza się wybory w jednej 

turze głosowania. 

2. Do wieloosobowego organu wybieralnego zostają wybrane te osoby spośród 

kandydatów, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów:  

1) do Sejmu – trzy osoby z każdego okręgu wyborczego 

2) do Senatu – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

3) do Centralnej Komisji Wyborczej – 25 osób, 

4) do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – każdorazowo 15 osób, 

5) do Sądu Najwyższego – 25 osób 

6) do Prezydium Sądu Okręgowego – każdorazowo 3 osoby, 

7) do Prezydium Sądu Rejonowego – każdorazowo 3 osoby, 

8) do Sejmiku Wojewódzkiego – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego, 

9) do Rady Gminy – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

10) do Rady Miasta – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego 

11) do Rady Głównej Edukacji – 17 osób 

12) do Rady Polityki Pieniężnej – 17 osób 

13) do Naczelnej Rady Mediów – 17 osób 

3. Wybory do jednoosobowych organów państwa (Prezydent RP, Wojewoda, Burmistrz, 

Wójt, Rzecznicy) wybory przeprowadzane są w jednej lub dwóch turach głosowania. Jeżeli 

w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyska 50% lub więcej ważnych głosów, 

przeprowadzana jest dwa tygodnie później druga tura głosowania, która także musi się 

odbyć w październiku, i w której startują dwaj kandydaci z największą liczbą głosów 

uzyskaną w pierwszej turze. 

4. Jeżeli wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze głosowania, wybrana zostaje 

osoba, która uzyskała 50% głosów lub więcej, jeżeli natomiast odbywa się druga tura 

głosowania, wybrana zostaje ta osoba spośród kandydatów, która otrzymała więcej 

głosów. 

Art. 512 

Kontrola wyborów przez Suwerena dokonywana jest poprzez: 

1. Nagranie przebiegu głosowania i liczenia głosów kamerami 

2. Stosowanie przezroczystych urn wyborczych 
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3. Udział mężów zaufania w przebiegu głosowania 

4. Udział obserwatorów przy liczeniu głosów 

5. Wywieszenie Protokołu Wyników wyborów z danego obwodu głosowania 

(odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) na drzwiach lokalu Obwodowej 

(odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej natychmiast po 

zakończeniu liczenia głosów (odpowiednio: sumowania) w tym obwodzie (odpowiednio 

też: w Gminie, Okręgu, Województwie), przy czym Protokoły te mają pozostać na tych 

drzwiach przez 7 pełnych dni od końca dnia, w którym odbyły się wybory. 

6. Opublikowanie Protokołów Wyników wyborów z danego obwodu głosowania 

(odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) w Internecie natychmiast po 

zakończeniu liczenia (odpowiednio: sumowania) głosów w tym obwodzie (odpowiednio 

też: w Gminie, Okręgu, Województwie) i wywieszeniu Protokołu Wyników na drzwiach 

lokalu Obwodowej (odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, Wojewódzkiej) Komisji 

Wyborczej. 

7. Wysłanie jednego z trzech egzemplarzy Protokołu Wyników wyborów posłańcem do 

Komisji Wyborczej wyższego szczebla i przekazanie go za potwierdzeniem na kopii. 

Art. 513 

1. Na zakończenie wyborów sporządzany jest natychmiast Protokół Wyników wyborów. 

2. Każda Komisja Wyborcza (obwodowa, gminna, wojewódzka, okręgowa, centralna) 

niezwłocznie po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 20.00 przystępuje do 

sporządzania Protokołu Wyników wyborów na podległym sobie terenie. 

3. Protokół Wyników wyborów sporządzany jest jawnie, na oczach kamer, przez 

wszystkich członków Komisji Wyborczej, w trzech egzemplarzach. 

4. Protokół Wyników wyborów zawiera:  

1) liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów,  

2) skład Komisji Wyborczej,  

3) liczbę osób, które wzięły udział w wyborach,  

4) liczbę głosów nieważnych, 

5) udział procentowy głosów na poszczególnych kandydatów, 

6) Podpisy wszystkich członków Komisji Wyborczej. 

5. Protokół Wyników wyborów natychmiast po sporządzeniu jest: 

1) Wywieszany na drzwiach lokalu Komisji Wyborczej, dostępnych z ulicy (egzemplarz 

pierwszy). 

2) Przesyłany posłańcem do Komisji Wyborczej wyższego szczebla (egzemplarz 

drugi) 

3) Zabezpieczony razem z całą dokumentacją, w tym z kartami głosowania, przez 

Przewodniczącego Komisji Wyborczej w szafie pancernej (egzemplarz trzeci). 

4) Publikowany w Internecie (skan protokołu). 
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Art. 514 

1. Każdy Obywatel RP wybrany do organu państwa lub samorządu terytorialnego na 

każdym szczeblu składa publiczną przysięgę i podpis pod jej tekstem. 

2. Tekst przysięgi brzmi:  
„Uznając państwo za organizm służebny  
wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości,  
w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych,  
a 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, przysięgam:  
- służyć Polsce i jej Suwerenowi,  
- zachować wysokie standardy etyczne i zawodowe,  
- przedkładać interes wspólny, polski, nad interes prywatny,  
- przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 

Art. 515 

1. Nadzwyczajne wybory do Organów Państwa przeprowadzane są w następujących 

sytuacjach: 

1) odwołanie osoby wybranej przez wyborców na drodze referendum lub sądowej 

2) rezygnacji osoby wybranej z mandatu 

3) powołania osoby wybranej do innego Organu Państwa i automatycznego wygaśnięcia 

mandatu 

4) śmierci osoby wybranej 

5) prawomocne orzeczenie sądu o winie osoby wybranej w sprawie karnej  

6) paraliż polityczny (np. brak uchwalenia budżetu Państwa)  
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Suweren, tj. ogół 
obywateli polskich 

Rozdział 6 

Struktura państwa 
 

Art. 600 

1. Struktura Państwa opiera się o dziesięcio-podział organów państwa. Każdy  

z dziesięciu pokazanych na poniższym rysunku organów wybierany jest przez 

Suwerena w wyborach powszechnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Istnieje całkowity rozdział personalny organów Państwa wskazanych w ust.1, co 

oznacza, że żaden Przedstawiciel Suwerena nie może być członkiem lub pracownikiem 

dwóch lub więcej organów równocześnie. 

Art. 601 

1. Organem legislacyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym prawo na poziomie 

Ustaw, jest Parlament, składający się z Sejmu i Senatu. 

2. Sejm jest Izbą Poselską (posłów terytorialnych), która uchwala Ustawy. 

3. Senat jest Izbą Gospodarczą (przedsiębiorców polskich), która zgodnie z zapisami w 

rozdziale 7: 

1) opiniuje wszelkie projekty ustaw,  

2) wprowadza poprawki do ustaw uchwalonych przez Sejm oraz odrzuca bądź 

akceptuje ustawy z dziedziny gospodarki i finansów  

3)  

Sądy (SN, 
okręgowe, 
rejonowe) 

Sejm, tj. 
reprezentacja 
terytorialna 

Prezydent 

stojący na 

czele rządu i 

powołujący 

Ministrów 

Rada 
Główna 
Edukacji 

Rada Polityki 
Monetarnej 

Narodowa 
Rada 

Mediów 

Senat - 
reprezentacja 

przedsiębiorców 
polskich 

Rzecznicy 
(rodziny, 

rolników, …) 
 

Centralna i 
Woj. Komisje 

Wyborcze 
 



 29 

Art. 602 

1. Rzeczpospolita Polska jest Państwem o ustroju rządów prezydenckich, co oznacza, że 

na czele Rządu stoi Prezydent, który powołuje skład Rządu, tj. Ministrów, i osobiście 

odpowiada za pracę Rządu. 

2. Prezydent, startując w wyborach, wskazuje uprzednio osobę kandydata na 

wiceprezydenta, który w przypadku wygranych wyborów będzie zastępcą Prezydenta jako 

szefa Rządu.  

Art. 603 

1. Wybieralni Rzecznicy, o których mowa w art. 600 ust.1, reprezentują interesy określonej 

grupy społecznej (nie dotyczy to grupy terytorialnej, etnicznej, zawodowej oraz 

wyznaniowej).  

2. Rzecznik obligatoryjnie kontrasygnuje dekrety Prezydenta i zarządzenia Ministrów, 

związane merytorycznie z zakresem działalności tegoż Rzecznika. 

3. O powołanie swojego Rzecznika ma prawo wnioskować grupa społeczna, która:  

1) Spełnia kryteria określone w ust. 1 

2) Jest duża liczebnie i przekracza dwa procent uprawnionych do głosowania 

Obywateli RP 

3) Reprezentuje wartości zgodne z duchem i zapisami Konstytucji 

4. Utworzenie organu danego Rzecznika następuje po uchwaleniu odpowiedniej Ustawy 

przez Sejm RP, co musi zostać poprzedzone referendum ogólnokrajowym lub 

wnioskiem zainteresowanej grupy społecznej, która zbierze wśród swoich członków 

minimum 150 tysięcy podpisów. 

Art. 604 

Rada Główna Edukacji jest organem niezależnym od innych organów państwa, 

sprawującym – w ramach Porządku Prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - rolę instytucji 

wspierającej proces edukacji oraz ustanawiającej standardy edukacyjne. 

Art. 605 

Rada Polityki Monetarnej jest organem niezależnym od innych organów państwa, 

sprawującym – w ramach Porządku Prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – kontrolę nad 

Narodowym Bankiem Polskim, emisją pieniądza i obiegiem pieniądza. 

Art. 606 

Narodowa Rada Mediów jest organem niezależnym od innych organów państwa, 

sprawującym – w ramach Porządku Prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – kontrolę nad 

rynkiem mediów, ustanawiającym standardy etyczne obowiązujące media elektroniczne i 

prasowe oraz rozpatrującą skargi na media. 

Art. 607 

1. Sądy są zorganizowane trójstopniowo: rejonowe, okręgowe i Sąd Najwyższy. 

2. Wyborcy wybierają Prezydium Sądu Rejonowego, Prezydium Sądu Okręgowego i cały 

skład Sądu Najwyższego. 
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3. Sądy są niezawisłe i wydają wyroki zgodnie z Porządkiem Prawnym RP. 

4. Sądy składają się z sędziów, którymi mogą być Rezydenci RP z ukończonymi studiami  
prawniczymi, w wieku co najmniej 35 lat, z minimum 10-letnią praktyką prawniczą, niekarani. 
 
Art. 608 

1. Centralna Komisja Wyborcza organizuje i nadzoruje proces wyborów do centralnych 

organów państwa oraz do Wojewódzkich Komisji Wyborczych – od ogłoszenia 

terminarza i podziału na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, przez kampanię i 

przygotowanie kart do głosowania, po nadzór przebiegu wyborów, zliczenie głosów i 

ogłoszenie wyników.  

2. Wojewódzkie Komisje Wyborcze organizują i nadzorują proces wyborów do 

wojewódzkich, gminnych i miejskich organów samorządowych państwa, a także do 

prezydiów sądów okręgowych i rejonowych – od ogłoszenia terminarza i podziału na 

okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, przez kampanię i przygotowanie kart do 

głosowania, po nadzór przebiegu wyborów, zliczenie głosów i ogłoszenie wyników.  

Art. 609 

1. Terytorium RP podzielone jest na 50 Województw, podzielonych z kolei na Gminy. 

2. Organami Województwa są wybierane przez Suwerena: Sejmik Wojewódzki, 

Wojewoda, Wojewódzka Komisja Wyborcza, Sąd Okręgowy i Sądy Rejonowe. 

3. Organami Gminy są wybierane przez Suwerena: Rada Gminy, Wójt, Gminna Komisja 

Wyborcza. 

4. Organami Miasta są wybierane przez Suwerena: Rada Miasta i Burmistrz. 

5. Rzeczpospolita Polska jest państwem, w którym wszędzie – w każdym Województwie i 

w każdej Gminie – obowiązuje Porządek Prawny. 

Art. 610 

1. Struktura Państwa spełnia zasadę jednoznacznego przyporządkowania uprawnień, 

obowiązków i prerogatyw poszczególnym Organom. 

2. W sytuacji braku jednoznaczności, o której mowa w ust. 1, Prezydent formułuje wniosek 

do Parlamentu o ustawowe doprecyzowanie uprawnień i obowiązków poszczególnych 

Organów Państwa. 

3. Sytuacje sporne między Organami Państwa, które nie mogą czekać na rozstrzygnięcia, 

o których mowa w ust. 2, rozwiązywane są przez Sąd drugiej instancji, następnie przez 

Izbę Konstytucyjną Sądu Najwyższego, a ostatecznie przez Suwerena w drodze 

referendum. 
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Rozdział 7 

Opis organów państwa z uprawnieniami i obowiązkami 

 

Art 700 

Organ Państwa nie jest władzą, lecz służy Rzeczpospolitej, Suwerenowi i Obywatelom 

RP, będąc jednostką wykonawczą Suwerena, czyli prawowitej i jedynej władzy. Organowi 

Państwa delegowane są określone obowiązki i uprawnienia, wynikające z niniejszej 

Konstytucji. 

 

Organy Państwa wybieralne 

Art. 701 

Sejm 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 702 

Senat 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 703 

Prezydent (Kontrasygnata) 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 704 

Główna Rada Edukacji 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 705 

Narodowa Rada Mediów 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 
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3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 706 

Narodowa Rada Polityki Monetarnej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 707 

Sąd Najwyższy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 708 

Sąd Okręgowy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 709 

Sąd Rejonowy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 710 

Rzecznik …. 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 711 

Centralna Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 712 

Wojewódzka Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 
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2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 713 

Gminna Komisja Wyborcza 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 714 

Sejmik Wojewódzki 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 715 

Wojewoda 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 716 

Rada Gminy 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 717 

Wójt 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 718 

Rada Miasta 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 719 

Burmistrz 
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1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

 

Organy Państwa nie wybieralne 

Art. 730 

Rząd  

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 731 

Minister 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 732 

Narodowy Bank Polski 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 740 

Policja  

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 741 

Straż Pożarna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 742 

Służba Celna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 



 35 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 743 

Biuro Ochrony Rządu 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 744 

Służba Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 745 

Służba Bezpieczeństwa Finansowego 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 746 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 747 

Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Drogowej i Szynowej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 748 

Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 749 

Służba Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej 

1. Obowiązki 
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2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 750 

Służba Więzienna i Penitencjarna 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 751 

Centralny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 752 

Centralny Inspektorat Ochrony Środowiska 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 

Art. 753 

Centralny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych 

1. Obowiązki 

2. Uprawnienia 

3. Organizacja wewnętrzna 
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Rozdział 8 

Sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe  

oraz zagrożenia Suwerena i Państwa 

 

Art. 801 

1. Wszelkie Organa Państwa są zobowiązane zapewnić ciągłość funkcjonowania Państwa 

poprzez przyjęcie jednoznacznych, zatwierdzonych przez Prezydenta RP regulaminów i 

procedur, wskazanie osób ewentualnie zastępujących osoby kierujące Organem oraz 

poprzez zabezpieczenie rezerwowych systemów łączności.  

2. W przypadku jednoznacznie stwierdzonej niemożności wykonywania swojego mandatu 

przez Prezydenta, na czele Rządu staje, po zaprzysiężeniu, Wiceprezydent. 

3. W przypadku zaginięcia, śmierci lub utraty poczytalności przez Prezydenta i 

Wiceprezydenta, w sytuacji zagrożenia lub do czasu nadzwyczajnych wyborów 

prezydenckich na czele Rządu i Państwa staje Tymczasowa Rada Prezydencka 

składająca się z Marszałka Senatu, szefa Centralnej Komisji Wyborczej, szefa Rady 

Głównej Edukacji, szefa Rady Polityki Monetarnej, szefa Narodowej Rady Mediów, 

ministra-sekretarza Rządu lub osoby mu równorzędnej oraz ministra delegowanego przez 

rząd spośród ministrów związanych z bezpieczeństwem Państwa . 

4. W przypadku odwołania Prezydenta RP przez wyborców, zgodnie z art.133, urząd tracą 

zarówno Prezydent RP jak i Wiceprezydent, a w ciągu 7 dni od dnia odwołania ogłaszane 

zostają nadzwyczajne wybory prezydenckie z zastosowaniem art. 602 ust. 2. 

Art. 802 

1. Sztab Antykryzysowy jest stałym Organem Państwa, odpowiedzialnym za 

koordynowanie działań wszystkich Organów i służb Państwa w czasie zagrożenia bądź 

kryzysu. 

2. Na czele Sztabu Antykryzysowego stoi Prezydent RP, a w przypadku niemożności - 

minister delegowany przez rząd spośród ministrów związanych z bezpieczeństwem 

Państwa. 

3. W skład Sztabu Antykryzysowego wchodzą: Prezydent RP, Wiceprezydent, szef Rady 

Bezpieczeństwa Narodowego, dwaj ministrowie delegowani przez rząd spośród ministrów 

związanych z bezpieczeństwem Państwa, Wódz Naczelny Sił Zbrojnych RP, Komendant 

Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej, szef Biura Ochrony Rządu, szef 

Służby Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, szef Służby Bezpieczeństwa Komunikacji 

Drogowej i Szynowej, szef Służby Bezpieczeństwa Komunikacji Powietrznej i Lotniczej, 

szef Służby Bezpieczeństwa Komunikacji Wodnej i Morskiej, szef Centralnego 

Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego, Szef Służb Wywiadu i Kontrwywiadu. 

4. … 

Art. 803 

Procedury bezpieczeństwa państwa 
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Art. 804 

Napaść zewnętrzna 

Art. 805 

Ataki terrorystyczne 

Art. 806 

Stan wyjątkowy 

Art. 807 

Klęska żywiołowa 

Art. 808 

Epidemie i pandemie 

Art. 809 

Inne nieprzewidziane sytuacje 
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                                                                Rozdział 9 

Zapisy końcowe 

Art. 900 

1. Zmiana konstytucji może nastąpić na wniosek złożony równocześnie do Marszałka 

Sejmu i do Prezydenta przez: 

- grupę minimum ….. Obywateli RP, którzy złożyli podpisy pod wnioskiem 

- grupę minimum 2/3 posłów i 2/3 senatorów RP 

2. Po prawidłowym i ważnym złożeniu wniosku o zmianę konstytucji Prezydent w terminie 

7 dni zarządza konsultacje społeczne, które trwają 6 miesięcy od dnia zarządzenia. 

3. W terminie najpóźniej 14 dni po zakończeniu konsultacji zostają opublikowane 

alternatywne zapisy i pytanie, które postawione będzie w referendum konstytucyjnym. 

Art. 901 

Obowiązuje okres niezmienialności Konstytucji, który wynosi 10 lat po jej uchwaleniu i 

zatwierdzeniu w referendum powszechnym. 

Art. 902 

Wejście w życie uchwalonej i zatwierdzonej w referendum Konstytucji następuje po 90 

dniach od dnia referendum. W okresie 60 dni po dniu referendum każdy obywatel ma 

prawo zaskarżyć tekst Konstytucji jako wewnętrznie sprzeczny lub obarczony błędem. 

Skargi takie rozpatruje w terminie 14 dni Sąd Najwyższy lub – o ile został powołany – 

Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli skargi te zostaną oddalone, Konstytucja wchodzi w życie z 

upływem 90-go dnia po referendum. Jeżeli choć jedna ze skarg zostaje uznana za 

zasadną, treść Konstytucji podlega poprawce i procedura zatwierdzenia zostaje 

powtórzona. 

Art. 903 

Jeżeli Konstytucja weszła w życie, to tego samego dnia, tj. w dniu następującym po 90 

dniach po referendum konstytucyjnym, zostaje opublikowana na stronach internetowych 

Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu. 


