3 [\fr14.!A

17S1

TflZECIEG0 MAJA
zARy$ I\1|EJ6W K0NSTYTUCJI
i-ooiu;zertEu SAMEJ,,usrAwY Rz-400wEJ"'
PoPRzEDzoNEi oetRSNlENlAMl
ORAZ

r0N$TYTUCJI RzE0ZYP0SP0LITEJ P0tSKIEJ
z 17 MARoA 1S21.
osoetsloSct'
z t1 poRTRETAtut t Zvctcnvsaml wspdtczEsNYclt
OPBACOWAI

STANISIAW RYMAR.

KRAKOW
IiB AKOWSI{A DRUKA-R
t!l

\I{-U{ft'".W

A

0

konstytucji 3-go maja 1791 r.

Czlowiek mqdry a nie zarozumialy w dzialaniu swent
domowem i spolecznem bierze sgbie za wz6r ludzi prawyclr i dzialaczy wybitnych. Tylko czlowiek niemqdry

I*'r+t

a leniwy zwala winq na wszystkich inn1,ch, na Lyjqcych
i urna.rlych, a blqd6w nie widzi tylko u siebie,
M6wiq ludzie
mqdrzy, 2e historja, 2e przeszloll najwigcej ladzi nauczyc noze. Ale i z przeszlo5ci nale?y
brai tylko dobre wzory, a nie narzeka( po pr62nicy na
zlych ludzi, dawniej |yjqcych.
Gdy bowiem dochodzimy blqd6w i win przodk6w
naszych, w sercach budzi siq 2al i gorycz, gotowiSmy
ich ,ootqpii, a nawet przeklinai ich pamiqd. Ale przez
Lal i rozgoryczenie sami nie stajemy sig lepsi. Ptzeci"
wnie, jcSli rozpamiqtywamy wielkie i szlachetne czyny

CZCIONKAMT KRAKOWSKIEJ DRUKARNI
NAKt.ADOWEJ.

przodkdw naszych,
t
I

w

serca nasze wstqpuje rado6d

i

du"

ma, pragniemy sami ich naSladowai, stai siq godnymi
ich potomkarni. Dlatego ka2dy nar6d czci pamiqC wiel.
kich mgZdw i Swiqci dni wielkich czyndw dziejowych,
zwycigstw nad wrogiem lub ustanowienia praw dobrych

i

uZytecznych.

My, Polacy, mieli5my w ostatnich 150 latach wiqcej
smutnych, ani2eli radosnych pamiqtek. Na nar6d nasz
spadaly lic4-ne, coraz nowe nieszczq5cia. Ale nasz na.6d
nie-^-a -4,
lcha samq tylko 24lobq, przeciwnie zwracal
-ori"' 'A \crnyrn
i jasnym wspomnieniom, aby z nich
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czerpai zdrowq otuchg na przyszlo!;(., at ptzyszla chwila,

dlugo oczekiwana.

'

Takiem jasnem

i

szloSci jest dla nas

t

Stanislaw Leszczyfiski, kr6l polski.

slonecznem wspomnieniem

z

ptze-

dzief trzeciego maja, W dniu tynr
bowiem w roku 1791 nardd polski dZwignql sig z niemocy, w jakq byl przez dlugie lata pogtqLony, i uczynil pierwszy krok ku zniweczeniu niesprawiedliwoSci,
jaka siq dziala ludowi. Aby zrozsmie( waLnoSC i znaczenie prawa, znanego pod nazwq I(onstytucji 3-go
maja, ftzeba soble przypornniei, w jakiem poloZeniu
byla Polska w koricu oSmnastego stulecia,
Dawno |u? ludzie zapomnieli w Polsce o dawnych
dobrych czasach, Minqlo lat 400 od czasu, jak Polskq
rzqd,zil krdl chlopdw, \azimierz Wielki, jak drugi krdl,
Wladyslaw Jagiello, rozgromil pod Grunwaldem l(rzy2ak6w. Minglo lat przeszlo 100 od tego czasu, jak
dzielne wojska polskie wypqdzily z Polski szwedzkie
zastqpy, jak kr6l Jan l(azimierz pobil Chmielnickiego
i kozakdw, jak wreszcie krdl Jan IIL Sobieski aL pod
Wiedet'r poszedl z rycerstwem swojem Turkom na zagladq.

Dawno juZ minqly dla Polski te dobre, stare czasy.
Za fizech ostatnich polskich krdldw, dwdch Augustdw,
rodu saskiego, i trzeciego Polaka, Stanislawa Augusta
Poniatowskiego,

bylo w

PolsCe bardzo Zle.

Lud

glosu

nie miat 2adnego, biedowal w poddaristwie u szlachty
i w pocie czola odrabial partszczyznq. Miejskie nlykin,
jak ich nazywala szlachta, tyle 2e wolnoSd osobistq po"
siadali, ale nqdza i bieda i tu powszechnie goScila.
Kr6l nie mial rvielkiego glosu. Przy wyborze musial on
przysiggai, 2e nie naruszy praw szlachty i nic nowego
bez jej pozwolenia nie zrobi. Gdyby tego zrobid nie
chcial,
musialby od(aztt zrezygnowa( z krdlewskiej
korony. -A gdy
jak wlemy
duch obywatelski wSr6d
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przeciwko wojskom moskiewskiln , lecz takke, niestety,

przeciwko swoim wlasnym braciom. Nic wiqc dziwnego,
2e w tych warunkach Polska nie miala sily temu nikczemnemu pod,zialowi oprzel siq czynnie. Ale wstydem
przejmuje mySl, Ze Stanislaw Poniatowski, ostatni kr6l
Polski, temu siq nie sprzeciwil, a Sejm zatwierdzil ten
pierwszy podzial Polski.
Znalazlo sig zaledwie kilku posidw, a migdzy nimi

Tadeusz Qeytan, ktdrzy temu siq sprzeciwiali, reszta,
ujqta orderami lub zlotem, podpisala haniebny akt ustqpienia czqSci ziem polskich wrogom. To leL czyn Qeytana, kt6ry wSr6d przekupnych, zepsutych i glupich postqpil, jak na prawdziwego Polaka przystalo, zachowat
siq we wdziqcznej pamigci narodu, Slawny malarz Jan
Matejko, kt6ry umarl przed kilkunastu laty, na piqknym
obrazie przedstawil bolesn4 chwilq, gdy Reytan, ,oszalaly niemal ze wstydu i bolu nad poharibienienr Ojczyzny, szarpie na sobie szaty i rzuca siq pod nogi krdlowi, ktdry milcz1cy i blady slucha jego ostrych wyrzut6w. Qeytanowi postawiono r6wnie2 pomnik w Kra.

Stanislaw Konarski, ksi4dz Piiar.

kowie.

Protest Qeytana byl bezskuteczny, ale Swiadczyl on
w kaZdym razie, 2e wSr6d lepszych syndw Polski obu..
dzilo siq sumienie. Zrozumi.ano, 2e Polska idzie do
zguby, 2e, jeSli s4siednie paristwa zabraly ruz po znacznym obszarze ziemi polskiej, to mog4 zabra(. i resztq.
Przed pierwszym rozbiorem wSr6d szlachty utarlo siq
niedorzeczne przekonanie, 2e ,Polska nierzqdem stoi",
Io znaczy, 2e dopdki Polska bqdzie slabq, dopdki nie
bqdzie w niej ladu i porzqdku, sqsiedzi, nie obawiajqc
siq jej, pozostawiq Polskq w spokoju, a mo2e nawet
bronid jeden pized drugim bgdq.
Po pierwszym rozbiorze Polski przekonano siq, 2e
zapatrywanie takie bylo glupie, bo sqsiedzi dlatego
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wlasnie rczszatpali czQSC Polski, ze byla ona slab4
i bronii slq nie mogla. Zaczgto wtedy mySlei nad sposobami wzmocnienia Polski, czyli, iak siq w6wczas m6wilo ,,naprawy Rzeczypospolitej ". Zroztmiano, 2e przy'
czynq slaboSci Polski jest obieralnoSC krdl6w, prawo
ztywania sejm6w ptzez liberun veto, a nadewszystko
upoSledzenie mieszczan

i

uciemlqZenie wiejskiego ludu.

i rozumni, ale o96l szlachty
ciemnej i zbalamuconej trwal w dawnych btqdach i samolubnych nalogach. Trzeba bylo przeto wziqi siE najpierw do rozptoszenia ciemnoty, do wychowania mlo'

Zrozumieli to ludzie Swiatli

dego pokolenia, ktdreby wzroslo

w

innych pojqciach

miloSct Ojczyzny umialo poSwiqcai dla jej dobra
swoje wlasne korzy5ci. Przez lat dwadzieScia, kt6re nast4pily po pierwszym rozbione Polski, pracowano tedy
usilnie nad pomnoZeniem Swiatla i nauki w Polsce,
a nadewszystko nad dobrem wychowaniem mlodzie?yt),
Niemale uslugi polozyt tutaj k161 Stanislaw Poniatowski,
kt6ry, chod slaby i ulegajqcy wplywom carowej Kata'

iw

nyrry, ptzez ktdr4 na tron polski wyniesiony zostal,
byl czlowiekiem Swiatlym i pragnql szczetze dobra dla
Polski. Tak siq zloLylo, 2e w tynr czasie Ojciec Sw.
zni6sl zakon OO. Jezuit6w, ci zaS w Posce posiadali
olbrzymie obszary ziemi i maj4tki. Sejm polski posta'
nowil caly ten majqtek przeznaczy( na o5wiatq, a w tym

(opernika
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jacidl tachowad, bo to nie zawsze jest pewndm, ani
lqkad sig wrogdw.
Gdy tedy Moskwa, zajqta wojnq z Tarci4, ptzestala
byd na czas pewien niebezpiecznq, a od strony Prus
zabezpieczono siq przyjaznq lmowq, zwolano do Warszawy w r. 1788 Sejm, kt6ry obradowal niemal bez
ptzerwy lat cztery blisko; dlatego leL zwiemy go w dziejach czteroletnim czyli wielkim. Na Sejmie tym jedn4
odrazu rzecz wa|n4 a dobrq wprowadzono: ptzez za'
wiqzanie kontederacji liberum. veto nie mialo znaczenia,
a Sejm wszystkie ustawy uchwalal wiqkszoSci4 glos6w.

W ten spos6b

zabezpieczorlo Sejm przed rozblciem przez

bylejakiego przekupnego posla albo warchola. Na Sejmie tym zr.alazlo sig wielu posl6w-szlachty, kt6rzy widzieli jasno, w czem leLy nleszczq5cie Polski i pragnqli

poprawy, choiby z poSwigceniem korzy5ci wlasnych.
Ale niemalo teZ bylo ludzi samolubnych, zakamlenia.
pizesqdach,
nawet
kt6rzy
i
lych w dawnych blqdach

i

Stanislaw August Poniatowski, kr6l polski.

Ostatni kr6l Polski. Stanislaw Auqust Poniatowski, Zyl
w latach l?32-1798. Blt poslem (del,egatem) polskim- do
podobal sie
caiowej l(atasiq caiowei
Petersbursa.
tlkladnv i- ucionv.
uciony, oodobaf
Petersburga. Uk.ladny
rzvnie. Cdv umarl w Polsce August lll., carowa cq{4. sw4
potqg4 popar,la wybdr Poniatowlkiego na kr6la.. pVlo to
Dfazadania:. bra.swego zaoantai
dor6sl do swego
w t.
1764. Poniatowski nie dorosl
r."ti1q.'Poniat6wski
kowa.io mu rycerskiego ducha, nie wierzyT w sily Polski,
-wola.l slricha(..
a stqd
sfad hal
nit walczvf.
wa.lczye. Na zle to
sluchae, nil.
ba.l sic
si4 Rosii
Rosji, -wnlal

porozurniala sie
Pbisce. Moskwa porozurnia'la
wyszlo i iemu, i Polsce.
:iF z1 AustrJ4
{ut!{e
Poriacal4 Polskq. Pot
rozdarla cal4lrzy nawroty
nawroty rozdarla
i Prusami, i na trzy
towski osiadi na wygnaniu w Petersburgu. Jednem siq IPolopie.korval stq
grornadZi.l i lvspieral
uczon)
rvspieral uczont'ch.
zas.lu2y.l: grornaglzi.l
sce zas,luZy.l:
nieszczQslirrr. Nardd go
by.l nieszczq
2vciu'bvl
szkol4
szkola wojskow4.
woisk<j'wa. W 2yciu
zawsz'e krjrtyrowal. Ma.lb byto'takich ch$il, !ak przy uchw4-

gdy szedt z naroJen,
3-go Maia,
Maja, sdy
leniu
eniu Konstvtucii
Konitytucji 3-so

slyszed nie chcieli o jakichkolwiek zmianach. Przewodzili tym przeciwnikom zmian, a zanzem stronnikom
Qosjir mo2ni panowie: Szczqsny,Potocki i hetman Branicki. Magmat6w tych szczeg6lniej obwzala mySl za.
prowadzenia w Polsce tronu dziedzlcznego, bo ka2dy
z nich spodziewal siq, 2e po najdht?szem Zyclu starego
jfi. kr6la Stanislawa Poniatowskiego, a przy pofiocy
Qosji, sam kr6lem zostanie. DzledzlcznoSd tronu nie
podobala sig te2 i wielkiej liczbie szlachty, lod wedlug
dawnych praw polskich ka|dy szlachcic m6gl zostaC wybrany krdlem, Tak sig juL, nawet nz stalo, gdy po
zlo|enlu korony przez kr6la Jana Kazimierza, wybrano

krdlem Michala WiSniowieckiego, kt6ry pochodzil wprawd,zie z mo2nego rodu, ale byl zaboLaly i 2adnych za'
m6wila szlachta
slug nie posiadal. Ka|dy z nas
moZe byd wybrany krdlem, poc62, mamy wyrzeka6 siE

bylo pomno2.n,. tol*r. O* ," ,""wu trudnoSi nowA'
Aby utrzymai wojsko, trzeba pieniqdzy, trzeba wigc
bylo naloZyi podatki na szlachtg. A podatkdw szlachta
placii nie lubila.
Obawiala sig przytem szlachta, 2e gdy liczba woj'
ska znacznie pomnozonq zostanie, a kr6l bqdzie jego
naczelnikiem i naiwyLszym wodzem, wojsko ptzywi4Le
siq do krdla, a z postuszefistwa pozwoli siq u2y( nawet przeciwko szlachcie, gdyby ta zec[ciala w czemkolwiek op6r kr6lowi stawiaC. Slowem obawiano siq
znowu, 2e wujsko poslu2y do zaprowadzeoia ntewoli'
Ale zbyt jasne bylo, Le iad,ne pafstwo bez znacznego
wojska istniei nie moZe, bo je sqsiedzi rozdrapiq. Uchwalono tedy wSr6d og6lnego zapalu podnieSi liczbq
wojsla do stu tysiqcy, nalo2ono umySlny podatek, kt6ry
siE nazywal ofiar4 dziesiqtego grosza. Byl to ju2 wielki
krok ku lepszemu.
Jeszcze wiqksze trudnoSci napotykala dalsza sprawa'

szlachty ulegly zmianie, 2e zaczgto uwaLa( mieszczan
za ludzi, rdwnych szlachcie, a nawet wielu moZnych
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nabywad dobra ziemskie, co dawniej

ni

m
2

bylo im

wzbro-

czny przywilej szlachty.
bylo ze sprawq chlop6w. Przepoprawq doli ludu wiejskiego,
oSwieconych dziedzic6w dobro-

wolnie kasowalo u siebie pairszczyzng. Dodad naleLy,
2e w tym czasie, gdy w Polsce pisano i mdwiono
o potrzebie zniesienia poddafstwa, niewola ludu istniala
jeszq,ze we wszystkich krajach Europy, a wszgdzie prawie byla o wiele surowsza i bardziej nieludzka, niL
w Polsce. To te2 z Qosji, a nawet z Niemiec chlopi
tlumnie uciekali do Polski. WaSnie w czasie obrad

Kazimierz pulaski, konfederat barski.
Na
.Wiele wtedy ptsano i my5lano o chlopach,
- siq
czolo agitacji o nowe prawa dla chlopdw wysunqli

dwaj ksiqZa: Hugo (ollqtaj

i

Stanislaw Staszic. Udo-

wadniali oni, 2e sam Pan 869 dal r6wn4 chlopu i szlachcicowi i mieszczaninowi duszq, Ze sama szlachta Oj-

czyzny nie zasloni ptzed wrogiem, i wzywall, aby
chlopu dai ludzkie prawa.
Poszlo za tem wolaniem wielu. I(siqdz Brzostow.
ski, ksigZna Jablonowska, Ignacy i Stanistaw potoccy,
Joachim Chreptowicz i wielu innych
a wSr6d niih
oczywiScie i ksiqdz Kollqtaj
znosz4
w dobrach

i
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swoich poddatistwo i paAszczyznq ; odiqd w ich dobrach
moZe chlop swobodnie siq pcruszai, mo|e wyjSi, jeSli
chce, mo2e deieci oddal do szkol czy do rzemiosla,
moZe kupowai grunt na ri'lasloSi. Z pariskiego gruntu,
kt6ry chlop tzyma w wieczl'stej d,zierLawie' placi chtop

mie czteroletnim.
Przeciwko wszelkim usilos'aniom zmiany praw pol'

t
s
s

Pr62nYch czg'

' siq tYmcza"
iala
bYlo, 2r: Ros ja'

2l+
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dziwne i niepokojqce wieSci. Posqdzaj4 o to ks. Koltqtaja, 2e to on przez swoich zaulanych szerzyl t6Lne
wSrdd ludnoSci wieSci, aby przez to wywolad zaintere.
sowanie, zgromad,zi( w jedn
a ptzez to onieSmielit. zwol

i

sprzymienericdw

\osji i tak

Szeptano sobie na ucho,

Tadeusz Rejtan.

i

jego zabijakami.

2e

dku

elu.
coS

I

22

(idy juZ wszyscy poslorvie byli na rniejscu, okolo
godziny jedenastej do sali wszedl kr51 i kazal odczytaC
listy polskich posldw zagraniczn5-ch, ktorzy pisali, 2e od
strony Rosji gtozi Polsce niebezpieczeristwo.
Natychmiast postowie wolai poczgli, 2e wobec tegc
naleLy slq SpieszyC z uchwaleniem najwaZniejszych praw'

kt6reby naprawily to, co w wzadzeniach polskich bylo
zlem, i wzmoqnily paristwo. Krdl na to odrzekl, 2e gro'

no dobrych obywateli uloLylo juL projekt tych praw
I zaraz leL kazal odczytai projekt (onstytucji czyli
praw paristwowych. I(onstytucja ta znosila wolno6C zry'
wania sejmdw czyli tak zwane liberum veto, zflosila
rdwnie2 obieralno5d kr6l6w. Odtqd na tronie polskim mieli.
zasiada(, potomkowie dwczesnego krdla saskiego, ponie'
waZ kr6l Stanislaw Poniatowski byl bezdzietnym, Dalej
I(onstytucja dopaszczala do udzialu w sejmach przed'
stawicieli mieszczafistwa na r6wni z poslami od szlachty,

a wloScian przyjmowala pod opiekq prawa' lo znaczy,
2e wszelkie nadn2ycia, jakichby sig dziedzic bqd'L na
mieniu, b4dt na zdrowiu wloScian dopu5cil, mialy byd
przez sqdy Sclgane i karane. Byt to wiqc pierwszy krok
do zr6wnania stan6w i do zniesienia poddaristwa wlo5'
cian. Zanzem l(onstytucja, ztosz4c obieralnoSd kr6la,

24

Ksi4dz Hugo Kolt4taj, podkanclerzy koronny'

426:
sig to widokom ftosji, aby wzmocniona

i

uporzqdko-

wana Polska stala siq paristwem potg2nem, a moLe nawet groZnem. Nie zasypiali rdwnieZ sprawy przeciwnicy

I(onstytucli 3-go maja. Oni to za rad4 Moskwy zawiqzali konfederacjg czyli sprzysig2enie, w miasteczku Targowicy, na Ukrainie. Na czele tej konfederacji stanqli
Branicki i Szczgsny Potocki, czlonkowie zaS jej stali
siq znanymi w dziejach pod smutnej pamiqct rLazwat
targowiczan, Targowiczanle oSwiadczyli, 2e Konstytucji
3-go maja nie uznajq, 2e zostala ona narzucon4 kra.
jowi gwaltem i bezprawnie. Przyzwali tedy na pomoc
carowq I(atarzyng, aby dawnq wolnoSC w Polsce przywr6cila. Tak to w zaSlepieniu targowiczanie przeclwko
wlasnemu narodowi polqczyli siq z wrogiem Polski.
Carowa I(atarzyna tylko czekala na to wezwanie :
wojska rosyjskie wkroczyly natychnriast do Polskt niby
to pod pozorem, Le p:agna, przywrdcid dawne prawa
i wolnoSci szlachty. Wojskom rosyjskim nie mogly sig
opierai slabe sily polskie, kt6rych nie zdqlono jeszcze
podnieSi do liczby stu tysiqcy wojska, jak to podczas
Sejmu czteroletniego postanowiono. I(16l pruski, do ktd.

rego sig odwolano o pomoc, jako do sptzymierzertca,
zdradzil Polskq haniebnie. \atarzyna obiecala mu bowiem, 2e przy powt6rnym podziale Polski otrzyma pewnq czqSd lupu, a mianowicie Gdafsk i Torufi, jeSli
zaS tzyma(, bgdzie z Polakami, nic nie zyska, a Mo.
skwa cal4 Polskq zagarnie. Odstqpil tedy kr6l pruski
od Polski i orqZ sw6j przeciwko niej obr6cil. Wojskiem
polskiem, dwa ruzy slabszem od moskiewskiego, dowodzili dzietni generalowie, ksi42e J6zef Poniatowski
i Tadeusz l(oSciuszko, kt6ry jaL przedtem, walczqc
w Ameryce,
okryl sig slawq. Ci dwaj- wodzowie

kilkakrotnie pobili
Moskali i targowiczai, a zwlaszcza
I(oSciuszko odnidsl slawne zwyciqstwo pod Dubienkq
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mfalem bylo dla ka2dego, Le te zapewnienia s4 falszywe,
2e lada dzie{t razszarpan4 zostanie reszta Polski. Trueba
bylo wtedy chwycid :za brofi i z mgstwem
- rczpaczy
walczy( o byt swdj. Grono patrjot6w w DreZnie (std.
licy Saksonii, skrid pochodzili obaj przedostatni lir6lowie polscy) I w Warszawie przygotowywalo w tajemnicy pozostale wojsko polskie do powstania i wyslalo
poselstwo do Ko5ciuszki, kt6ry, Scigany przez targowi.
czan, uj5c musial przedtem za granic1, wzywajqc go
z powrotem na wodza w walce o wolnoSd.
Wiemy, jaki byl przebieg dalszych wypadkdw.
W dniu 24 marca 1794 roku KoSciuszko na rynku
w I(rakowie zloLyl uroczyst4 przysiqge, Ze bronid bqdzie Polski do ostatniego tchu, 2e dotqd otg2a nie zlo-

2y, Qopoki wrogdw z krajt nie wypqdzi lub sam nie
zginie. Na glos I(o5ciuszki,
rdecznie
milowal i w nim przyszNoS
ruszyly
gromady wloScian z pod I(r
pod Raclawlcami
4.go kwietnia
zielno6i

i

Ksi4dz Stanislaw Staszlc.

mqstwo SwieZo
powolanych obroric6w

polskt. Kosyw bitwie tej, jak lwy, rzuclli sig na
nieprzyjacielskie, zdobyll je i rozstrzygnqli zwy-

nierzy krakowscy
armaty

ciqstwo. W6rdd kosynier6w od,znaczyl siq gl6wnie Wojciech Bartos rLazwany Glowackim i Stach uwistacki;
obu I(o5ciuszko po bitwie mianowal oficerami i, ogla-

szajqc
ichw
Aby z
wszyst

two pod (
izaprzykl

l(onstytucji
do walki
siq l(o5ciuszko osobnym manifestem dnia T-go maja

ri

z oboza pod Polaricem do ludu i nowe nadal mu swobody, przyrzekl walcz4cym za wolnoSd Ojczyzny kawal
Obronionej od wEog{w ziemi, nakazal dzieQzico$ ,zA"

30

nowad lud, a wszJ/stkich, zdolnych do boju, wezwal
do
obozu.

. JeSli siq zaS tak stalo, jeSli nardd polski po utracie
niepodlegloSci nie znikczernnial, nie ugiqt kaiku
ja_

rzrno niewoli,

w
to sfalo sig dlatego, ze pizy koncu ia.

32
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o lud oSwiec ony i

Ojcz,yznq

ani klgski, jakiemi

zakort-

epodlegloSi,

Stanislaw Malachowski, marszalek Sejmu Wiell<iego.

przep ow iad,ali poeci,

szla

_

my

iq

poli.

wlasnemi
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aradY' ObmySlano sPo"

siq migdzY

,
3i"1r,
aby w jednej wojnie
pokonani: jedni wr6
drudzy Rosji. Jedni

mieszczanstwo

""

szki dojrzale w je.
ch, a oni sami szli

zaborcamft

wierzvta

i

ro-

w

to,

sarni juL wymiatali
e Smiecie. W War.

aniu, w tysi4cach miast i wsi

,

otganizowano vllasne woi.

skarb. polska ,nowu

po_

wszJ'slko doprowadzii do p
obcy rabusie przez lbO lai

nie nie odbudujq I 2e ich z

i Paidzie
zwyciqskiej Francji, AmerY
mierzeic6w . Pokonane Dan

siqcach wrzeSniu

pol4czente zie.rn'
titir, Ni"tiy. a ,*yiig"y -oglosili
jednoSi' oglow
tat,
1S-O
p'""i
polskich, rozerwanych"
gdy c:chwili'
liii worriose I niepodiegloSi Polski' .W

granice,

iiczne koronY kr6l6w

ania gcspodarki wewng_
kt6rym nar6d polski ma

uciekal od "wiernYch
Y cesav Niemiec Wil-

bawarskich, hesskich"

ziemiq.

o kofica
arowali.

'
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Uporz4dkowanie dornu

potskiego.'Gdy
-brzy

to

KonstytLtcja pafstwa
Polsce zaglada' d'o'

w t. 7791 -grozlla

obywatele chcieli ratowai Polskq przez naprawq
-rzqdi
sprawiedliwo5ci kaZdernu

i przez wymierzenie
oUywatetbwi. Do tego dqzvla . Konstvtucja S' ryj1'
A,i* wi.ay przyszta zdtida swoich i przemoc obca' Pol'
,i.q tor.btuil Labatcy, a prawa' przervidziane w Kon'
styiucji 3'go maja' uniewa2njli. DziS to, g.b wtedy obca
I znowu' jak
przemoc nam vryclarla' marny zlow!'Sejm l(onsty'
Wielki
radzit
1791
do
1788
iv latach od
tucyjny rv Warszawie, lak ttraz zebLat siq w tej samej
Wariziwie pierwszy Sejrn KonstYtucvjuy rvolnej Polski'
aby radzid nad }(onstYtucj

lej

jei

spory

i

wa5nie. Nie

nie latwo i teraz Pr
bqdzie wainq chwilq, w

d

KonstytucYjnY uadal irols
pr"*t' i obowiqzki wszystkich obywateii Polski'
Od l(onstytucji 3 gb rnaja 1791 r' do Konstytucji
17-go marca tgZt l. dzieli uas 130 lat' Znaciny to
urkr& czasu, duZo siq zmienilo' Welmy tylko - jeden
przyklad. W r' 1791 rz4dzi\a wszechwladnie szlachta'

a tua oatuUiit paiszczyzng. A' dziS? Sziachta na wymarciu, wiqkszosi jej zierni przeszla w rqce chiopskie' chlopi

r-pilttttyt

S*lmie l(onstytucyj.nytn uowej Polski majq

Dzi| iuL
wiit<szoSe," a szlachta zaledwie kilku posidw '
i nieszlachcic6w
ua
nawet nie :rrlozra dzielii Poiak6w

to juZ pod'ziel ni ecizisiejszy' przestatzaly'
cicow
uchwalona Konstytucja Polski nie zna
obecnie
To teZ
ludzi trprzywilejowanych, ani ludzi od r6ynych z inn.y'.
tylko lLrdzi
ti ptr* odsuniqtych, Nowa K-onstylucja zna
r6r'r'na wszyst'
Nowa
piutu,
Konstytucja
wobec
towny.tt

szl ach

kich w Prawach

i

oborri4zkach'

38

Kifka-sldw vriyja5nienia do,,Ustawy rz1dowejtt
tr'g;,:, ::.
z dnia 3-go Ma|a llgl r.
Konstytucja 3-go maja_sklada siq z kr6tkiego wstqpu
oraz | 1 osobnych rozdzial6w r62nej donioslosc; dla
ty;h,
co j4 czytaj4. Niekt6re bowiem uriqpy majq og6lne
inatoSC dla kaldego
pragnqcego odro-

do tych urzqdzert
byly w polsce, to
ile dobrze wiemy
rzed rokiem l79i
Yi.-,'"r:XtJ,
!gnacY Potocki.

.

orll

od,czy

ta(,

.1ltT

J,f,1'o'il{onrty

tr.;
{, powinniSmy przedewszystkiem
.,r-go
^SmaJa,
",o,
zwrdcie ,iwag{

na

-.l..Ty

i szczeg6ly.
al siq w r. lTgg w War_
ego dziela odrodzenia

stanowienia

sza
nar
wdwczas nazyw ano,

q

pos

ra

no

wil l: "-:-:lTJt#,

-l*"1:

p:r.p.rowadziC w krajLr pono*ny wybdr po.
:,Y{:t^111.
stow,
aby podwdjna liczba ludzl o zmianach w rzaizie

nusiala. Dlatego tei. na rurnym

wraz ze

, Stananri

w liczbie

poiajqcymi, ustawE tq

uchwalili. A dalej dla nadania powagi

i

Ojczyzny

I

Wla6ciw4 ustawq rczpoczyna kr6tkie postanowienie
o tem, ze religiq nirodowq i panuj4cE jest Wiara Sw"
Rzymsko-Katolicka, 2e jednakowoZ wszystkie inne wyznaaia zupelnq wolnoSciq cieszyd siq bqdE mogiy.
Nastqpne trzy rozdzialy daj1 niejako poglqd na stosunek czqsci skladowych natodu, t. j. szlachty, mie5zczaristwa i wloScian. Ustgp o szlachcie jest

latwy do zrozumienia, a gldwnem jego zdaniem jest
ostatnie, bo naktada na szlachtq zasadniczy obowiqzek,
aby bronila wolnoSci oraz samc j l(onstytucji, jako , jedynej twierdzy Ojczyzny i swob6d naszych".

W

rozd,ziale

omiastach i mieszczanachmo-

wa jest o prawie, t. j, o ustawie, uchwalonej ptzez ten
sam Sejm dnia 18 kwietnia 1791 r, Na zasadzie te3
ustawy nadano mieszczanom prawo, r6wnaj4ce ich prawie zupelnie z szlachta,: stworzono r6wnieZ samorz4d
w miastach pod kontrol4 wladz paristwowlch. .laki byl
w6wczas duch w Sejmie, gdy miastom przyznawano te
swobody, najlepszy mamy w tem dow6d, 2e najwybitniejsi poslowie ze szlachty wpisywali siq do stanu
mieszczafiskiggo, jako odt4d r6wnorzgdnego ze szlacheckim.

W

rozdziale

o chlopach-wloScianach

naj'

to, Ze, choC niema zniesienia poddaistwa i partszczyzny, to jednak uzoaie sig dobrowolne
waZniejszem jest

4T

uroczystegc,

brzmienia calej ustawie napisali wstqp, w kt6rym wyninie m6wiq, Ze I(onstytucjq 1q uchwalajq dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolno5ci, dla ocalenia

umowy migdzy d,zied.zicem a wtoScianami i porqcza siq
opiekq prawa dla tych umdw. PodkreSlid la trzeba, 2e
w owym czasie nigdzie, w Zadnem pafstwie europej'

skiem (prdcz Francji), czegoS
podobnego

nawet wprowadzai.

nie

mySlano

t ro,zdual V.: Rzqd czyli
ublicznych. fu Uowiem

42

43

d,
z
i
S

Jan Dekert, prezydent miasta Warszawy'

Najwa2niejsze czgsci rozd,zlalu VII.

7
e
5
e

o kr6lu i wla_
Ustgp pierwszy,

Sejmu do'kr6la

q praw.

Te-i

ftzecim bardzo

-:

2

I
il
d

usTAwA RZAD0WA.
Prau'o uchwalone

,dnia 3-go

I

t,.

Roku 1791"
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W imiq Boga w

Tr<5jcy Swiqtej Jedynego.

STANISLAW AUCUST

,

z Bo|ej laski i woli Narodu

sowai siq maj4.

.

I. Religia

Panui4ca'

KROL POLSKI

W.ielki (siq2g Litewski, Ruski, pruski,
lVlazowiecki
Kijowski, wolyriski, podorski, p"lirrLi,' ^l'"irrnct<r, , Zmudzki,
smote,isti,
Siervierski i Czerniechowski

wraz ze Stanami Skonfederowanymi
w liczbie podwdjnej

Nardd polski reprezentujqcymi.

ystkich od ugruntowania,
Narodowej

em poznawszy

jldynie

za-

zadawnione

podlug ustaw krajowYch warujemY.

ll.

Szlachta, Ziemianie'

t_\rr'-

49

49.

, w zupeinosci utrzymane miei chcenry i za'
czgsi niniejszej Konstytucji deklarujemy jako prarvo,

pospolitej

wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeristwa ich swobdti
i caloSci wspdlnej. Oiczyny now4 prawdziwq i skutecznq
daj4ce silq.

IV. ChloPi, WloScianie.
Lud rolniczy, z pod ktdrego rqki plynie najobfitsze

bogactw krajowych irbdlo, ktory rrajliczniejszq w Narodzie

a zatem najdzielniejsz4 kraju silq, tirkprzez sprawie<lliwoSd, ludzkoSi .i obowi4zki chrzeScijariskie, jako i przez wlasny nasz interes dobrze z\ozvmiany, pod opiekq prawa i ftzqdu krajowego ptzyjmu"
jemy,'stanowiqc, i2 odk4d jakiebykolwiek swobody, na'dania 1ub umowy dzjedzice z. wioScianami d6bt swoich

stanowi ludnoSi,

autentycznie uloZyli, czyliby te srvobody, nadania i umowy'
byly z gromadarni, cz1'|i teL z kaldym osobno wsi rnie''
szkaricem zrobione, bqdq stanowii wsp6lny i wzajemny
obowiqzek podlug rzetelnego znaczenla warunk6w i opisu,
zawartego w takowych nadattiach i uniowach, pod cpiekE.,

Rzqdu krajowego podpadajqcy. Uktady takowe i wyni'
kaj4ce z nich obowiqzki, prz*z jednego wiaSciciela gruntu
Cobrowolnie przyjqte, ttie tylko jego san:ego, aie i na'
6w tak wi4zai bqdq, i2
stgpc6w
nie bqd4 rnocni. Nawzaictr nigd
jem wlo
Z majqtnorici od dobro'

wolnych

Cizniemiz.lqcz.onYch

powinnoSci usuwai inacz.ei siq nie bqdq mogli, tylko
w takim sposobie i z taktmi warunkami, jak w opisaclr
Si,
tych|e umow postanowione m'ieli,

Ill.
Frawo,

Miasta

i

czyli do czasu przyjq,te, Sci:ile
niieszczanie.

na teraznieiszym
,,.
tvuestd nasze kr;tewshie Sejnie zapadlepod tytulem ::
"oin, ,i-iiiii*f,cn Rzeczy

i

d4.

ich"
lym sposobem dz
poZytkach, od wloScian im naleiqcych, a chc4c jak naj'
skuteczniej zachEcii pomntZenie ludnoSci klajowej, ogla*'
Zawarowalvs

zy

JU

szarnJ)

wo

::

vzybywai
oddaliwsz
qarece,

?l[
itej

rz

powracaJ4cy'

no*o kt6rejkolwiek strony przy-byll .l1b
" stanie nog4 na iiemi Polskiej, wolnym jest
jak tylko
chce'
zupeini, rtLy( przemyslu swegb, jak i gdzie
lub
osiadlo5i,
na
u*oty
irynie
*oioy 1"tt
.robociznq
jest osiadai
JGri, :^u i dopdki siq um6wi, -jestyollv
w Polmieszkai
wolny
w'mieSiii i na wsiach, aczypowr6cii'
zechce'
kt6rego
do
kraju,
do
i"U
-

"."
;i;;t

zadosyi obowi4zkom, kt6re dobrowoloie na sie-

bie przYjql.

V. Rz4d czyli oznaczenie Wadz Publicznych'
Wszelka wladza w spolecznoSci ludzkiej pocz4tek
u. AbY w
rz4dek sPo
trzy Wladz

z woli Pr

jest: Wladza Prawodawcza

Tadeusz Ko6ciuszko.

Wyko'
Stanach zgromadzonyci, Wladza Naiw.yLsza
tvVlad'za Sgdownicza w Ju'
i
i
Strazv,
;o;;;r-; Kiotu
iysAfr..;act, na ten koniec ustanowionych lub ustanowii

w

siq

maj4cYch,

VI. Selm czyli Wladza Prawodawcza'

iie

Sejm czyli Stany zgromadzone na. dwie lzby dziepod
sie'bqd4: na Iz6q FoselskEi nalzbg Senatorsk4

e

:

sklad wszechPrawodawstwa ;

;#;;"1'i

?:"1

53

stytucyjnychl clwiln1,6fi,

,obyctrwdch wiqkszoSi, podlug prawa opisana, bqdzie wyi wo14 Stan6w.
:rokiem
""-"Wrrui.*y,

ft

rvlecz]/stych podatkdvr.
W

lZ Srnatorowie i Ministrowie w obiektach
z rrrzqdowania swojego.bqdZ w Stra2y'
nie bqdq
bad,i w l(ornisii ,otui d.ecisivum w Sejmre
dla dania
nnaj4
Senacie
w
wtenczas
tutiuaui
;];li i tvito
na 2qdanie Sejmu'
elrsplikacji
- --'S.1* 'r^tsze'gotowym
bqdzie : Prawodar'vc zy i Ordy'
drvl lata, trwai zaS
*'
tiq
naryjny. Rozpoczina|
1o .
w poue.iii" rvedlug opisu prawa o Sejmach' Gotowy'
ma'
tylko
tej
o
ma
stanowii
trzebach nagllch-zwolany,
po
potrzebie'
o
lub
bqdzie,
,wot"nym
i"rii-a" t t3t"1

sprawowania- siq

czasie zwolania PrzYPadlej'

n" iy'n brdynaryjnym Sejmie' na.kt6bYlo, znoszonem bYC nie moZe' Komai siq bqdzie z liczbY os6b' niZszem
tak w Izbie Poselskiej' iako w Izbie

prosto do Izby poselskiejr

listwo

r,v

prouradzen;u miei
'Senatorskiej.
-Fot"

--

I

Selmit actr, rrateraLniejszyrn.Sejmie ustano-

wiohe, lako najistotniejsz4 zasadq wohosci obywatelskiej'
uroczY6cie
- - j^f.o zat:ezPieczanY' sprawowane byi nie moZe
zaS prawodawstwo

przez rvszvstkic
ifteprezentant6w
branych, Ptzeto

obrani, w Praw
podtug ninieiszej Kon
R.eprezentanci calego
,powsz

vllaz z tqi lzbqpo"
a(, a zlqczona tzb

W
byi p
liiarro
nieisz

cznosi niszczqce, na

o6cl4 gios6w decYdowane

veto,Konted'eracje wszel'
erackie' jako duchowi ni'
Rzqd obalaj4ce' sPole'
zawsze znoslmy'

UA
^,1

ao

zata;'\'tlai''

stwa spokojno5ci kraju wynikajq.ce

P"tt::l1
do'o kt6rych najblizszemu Zgtomia'"niu Sejrnowemu
winna.
nieSi
'----iron
przez Familie-mied naza:w''
Polski elekcyjnym
i stunowi#y'' Do'nane klqski b-ezkr6lewi6w'

sze chcemy

powinnoSd ubezpie'
p.ii"oy.ttii- rz4d wywracajqcych'-Ziemi
Polskiej i zarn'

VII. Kr6l, Wladza

.

czenia

Wykonawcza.

Zaden Rzqd najdoskonal

xonawczej stai nie moze.

sprawiedliwych, praw

1]e,lzczescjSmi
.napetnilo
wolnerlu

i

rvr6cenia od ambicii Tronu
zwr6cenia do jednomyslneg

sku

uoswtadczenie nauczylo,

wienia

S

losu kazdego miesz(ania

kniqcia na zawsze
S
nych,
- Pamiqi
Familji
za czasdw

2

polskg

Narodowi polskiemu i
rnoc baczn"*:i,::9 wszetf<q

nosci naszej oddanie tronu'
StanowimY Przeto, i? Po'

oozwoli Elektor dzi'
qduit' DYnastja PrzY'

wykonawcz| wtadzq,
d:
rnagistratur, Wtadzg naj.
lrnow
a praw I{rdlorvi i eadzie
;.go od-

na osobie FnYderYka

skiego, kt6rego suk-

c6rkg
wu14c
dai ni

Ne'Pomuceng;
-'
', Augustq,
deklar'ujemy' zac.ho'

PolJkq

ladne1 PreskrYPcji PodPa'

do tronu drugiego Dou:u

wygaSniqciu Pielwszego'

'-nrzay Krol, wsttiiuiqc na tron'

negocjacje otaz tymczasowe

i

potoc zne dla bezpieczefv

Po

wykona' przyslqgq'
niniejszej,
Bogu i Narodowi no'"u.ilo*unie l(onstytucji
dzisiejszyna'
z
bgdq
na Pacta conventa, kt6re uloZone
!kt'6re:
Saskim, jutto' pt'"tntczony-m drr ironu'
Elektorem
tak, jak dawne, wi4za( go bqdq'

57

59

58

t

jeZeli

(rdl

sp<iZnia( bqdzie zwolanie, Marszalek to

wykonad powinien.
Jako nominowanie wszystkich Ministr6w,

tak i

we"

I(omisje, respective co do objekt6w ka2dej

dzy

i

z

nich wla-

obowiqzkow.

VIII. Wladza S4downicza.
. Wladza Sqdownicza nie' mo2e byi wykonywanq

ani

przez Wladzq Prawodawczq, ani przez Kr61a, lecz przez
Magistratury, na ten. koniec ustanowione i wybierane.
Powinna

byl

zaS tak do miejsc przywi4zan4, 2eby kaLdy

czlowiek blizkq dla siebie znalazl sprawiedliwoSi, Zeby
przestqpny widzial wszqdzie gtoin4 nad sobq rqkq l(rajowego ftzqdu. Ustanawiamy przeto :

StraZ
odpowiedz
stqpstwa, stanowimy,
przez Deputacjq, do
Chcqc, aby

do Scislej

obowi4zan4 byla

elkie onych prze-

ie

h

bqd4 oskaiZeni

czynnoSci wy-

I ) Sady pierwszej Instancji dla ka2dego Wojew6dztwa,
Ziemi I Powiatu, do kt6rych Sqdziowie wybierani bqd4
na Sejmikach. Sqdy pierwszej Instancji bqdq zawsze go.
towe i czuwajqce na oddanie sprawiedliwoSci tym, ktdrzy
jej potrzebujs. Od tych Sqd6w iSi bqdzie apelacja na
Trybunaly gl6wne, dla ka?dej prowincji byi majqce, zloZone r6wnie z os6b, na Sejmikach wybranych. I te Sqdy
tak pierwszej, jako i ostatniej Instancji bqdE Sqdami
Ziemiariskimi dla szlachty i wszystkich wla6cicieli ziemskich, z kimkolwiek in ca.usis juris et facti.
2) Jurysdykcje za{ Sqdowe wszystkim miastom po.
dlug prawa Sejmu teralniejszego O miastuch wolnych

Kr

6 I ew s

3)

ki

c

h

zab ezpi eczamy

.

SEdy Referendarskie dla ka2dej prowincji osobne
mied chcemy w sprawach wlo5cian wolnych, dawnemi
prawami S4dowi temu poddanych.
4) Sady Zadworne, Assesorskie, Relacyjne i Kurlandzkie zachowujemy.

I(omisje Porzqdkowe wojew6dzkie, na tym Sejmie
ustanowione, rdwnie do dozoru Stra2y nale2qce, odbierad bqdq rozkazy przez wylej wspomniane poSrednicze

5) .Komisje Wykonawcze bqdq mialy Sqdy w sprawach, do swej adrninistracji naleZqcych.
6) Opr6cz S4d6w w sprawach cywilnych i kryminal-

nych dla wszystkich stan6w bqdzie Sqd najwyLszy,
Sejmowy zwaflyt do kfdrego pruy otwarciu ka2deqo

60,Sejmu

bqdq
.o.brane

6t

globy: Do tego Sqdu naleZed majq

wystqpki przeciwko Narodowi
Status.

i

K-rdlowi czyti

Crimiii

Nowy kodeks pray cywilnych i krymlnalny ch przez
wyznaczone przez Sejm osoby spisai rozkazujemy'.

.

IX.

Regencia.

Stra2 bqdz

wq, albo w je
tylko przypad
w czasie maloletno5ci

Krdla

wojnie. MaloletnoSC trwai
a niemoc wzglgdem
eklarowan4 byC nie
wigkszoSciq wotdw

przeto fizech przypadkach
natychmiast zutola(. powinie
winno6d zwl6czyl, Marszale

Posl6w

i

XI. Sila Zbroina

Senat

pienia l(rdla w
w pierwszym przypadku z
gim. do zupelnego ptzyjdzie zdrowia, w trzecim
z niewoli powr6ci, Regencja rachunek z czynnoilci swoich
oooac mu powinna i odpowiadai Narodowi za czas
swego urzgdowania, tak jak_ jest przepisano o
Stra2y,
na ka.Zdym Ordynaryjnym Sejmie 'z os6b i maj4tk6w
swoich.

X. Edukacia Dzieci Kr6lewskich.
Synowie l(rdlewscy, kt6rych do nastqpstwa tronu

ojiiemi ojczy,

Narodowa.

Nardd winien jest sobie samemu obrong od napa5ci
dla przestrzegania caloSci swojej. Wszyscy przeto obywatele s4 obrofcami caloSci i swobdd Narodowych.
Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciqgnigta sila
obronna i porz4dna z og6lnej sily Narodu. Nar6d winien wojsku swemu nagrodq i powaZanie za to, i2 siq
poSwigca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno Narodowi strzeZenie granic I spokojnoSci powszechnej,
slowem, winno byd jego najsilnlejsz4 larcz4. Aby przeznaczenia tego dopelnilo niemylnie, powinno zostawai
ciqgle pod posluszefstwem Wadzy Wykonawczej stosownie do opisdw prawa, powinno wykonai przysiggq
na wierno5d Narodowi i Kr6lowi i na obrong l(onstytucji Narodowej. U2ytem byd wiqc Wojsko Narodowe
moZe na ogdlnq l(raju obronq, na strzeZenie fortec
i granic lub na pomoc Prawu, gdyby kto egzekucji
jego nie byl poslusznym.

i

zasiadania Mini

(onstytucja przeznaczq,' rq pi.rwszemi

zny, Przeto bacznoSd o dobre ich wychowanie do Narodu naleZy, bez uwloczenta jednak prawom rodzicielskim. Za Rz4du Krdlewskiego sam Kr6l ze Stra24
I wyznaczonym od Staqrdw Dozorcq edukacji Krdlewiczdw wychowanlem ich zatrudniai siq bqdzie, Za Rz4du
Qegencji taL ze wspomnianym Dozorcq edukacjq ich
powierzon4 mieC sobie bqdzie. W obydwdch przypadkach Dozorca, od $tan6w wyztaczony, donosid winien
na kaLdym Ordynaryjnym Sejmie o edukacji i postqpku
Kr6lewicz6w. Komisji zaS Edukacyjnej powinnoSciq bqdzle podad uklad instrukcji i.edukacji syndw Kr6lewskich do potwierdzenia Sejmowi, a to aby jednostajne
w wychowaniu ich prawldla wpajaly ciqgle i wczeSnie
w umysly przyszlych nastqpcdw tronu religjq, miloSi
cnoty, Ojczyzny, wolnoSci i Konstytucji Krajowej"

6B

Qzeczypospolitej lqcznie z od- Preztdent
powiedzialnymi
ministrami, w zakresie wymiaru sptawiedliwoSci
niezawisle sqdy.

kortawczeS

KONSTYTUCJA

Rzeczypospolitej polskiej.
Uchwalona

na

Sejrnie

dnia

lT_

Ustawodawczym
marca lg2l r.

Y iqle Boga Wszechrnogqcego
.lenieMy, Nardd polski, "' nas z p6ttorawieko
cznoSciq mqstwo i wy

w

Warszawie

!

kt<ire najlepsze wysilki

-

ROZDZIAT-

L

Wladza Ustawodawcza.
Art. 3. Zakres ustawodawstwa pafstwowego obejmuje starrowienie wszelkich praw publicznych i prywatnych i sposoblr ich wykonania.
Niema ustawy bez zgody Sejmu, wyra2onej w spos6b, regulaminowo ustalony.
Ustawa uchwalona przez Sejm zyskuje moc obowiqzuj4cq w czasie, przez niq samq okreSlonym.
lzeczpospolita Polska opierajqc swtij ustrdj na zasadzie szerokiego samorzqdu terytorjalnego, ptzeka?e
przedstawicielstwom tego samorz4du wlaSciwy zakres
ustawodawstwa, zwlaszcza z dziedziny administracji,
l<ultury i gospodarstwa, kt6ry zostanie bliZej okreSlony
rustawami pafi stwowemi,

ROZDZ]AI, I.

Art. l.

Rzeczpospolita.
Paristwo polskie jest llzeczqpoipolit4,

Art, 2. Wladza zwierz-chriia , nr..Jyporpolitej polskiej naleZy do Narodu. Organanri-N;;;'d;"
w zakresie
ustawodawstwa s4 Sejm i Senat, w ,atrresie
wladzy wy-_

\ozporzydzenia wladzy, z ktfrych wynikaj4 ptawa
lub obowiqzki obywateli, majq moc obowiqzujqcq tylko
wtedy, gdy zostaly wydane z upowaZnienia ustawy
i z powolaniem siq na ni4.
Art. 4. Ustawa pafstwowa ustala corocznie bud2et
Paristrva fra rok nastgpny,
Art. 5. Ustalanie stanu liczebnego wojska i zezwa'
lanie na coroczny pobdr rekruta moZe nastqpii jedynie

w drodze ustawodawczej.
Art. 6. Zaciqgnigcie poLyczki paristwowej,

zbycle,

zamitna i obciqZenie nieruchomego maj4tku par'tstwo.
wego, naloZenie podatkdw i oplat publicznych, ustanorvienie cel i monopoldw, ustalenie systemu monetarnego,
jakoteL przyjqcie gwarancji finansowej przez Patistwo,
moZe nastqpid tylko .na mocy ustawy.
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?.
pari
Art. 8.
nad dlugami
Art.
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tawi
parla
onani

chuntdw

iqcie

ra.
erdzenia.

kontroli

reSli

Art. 9. Do kontroli calej_ administracji paristwowej
pod wzglqdem Iinansowym, badania ,^iknige
rachun_
kdw. Paristwa, przedkladani, corolrni"
S"irorvi
wniosku
-t"
o udzieleniu lub odmdwien
jest powolana Najwy2sza I
sadzie kolegjalnoSci

kriw jej kolegjum,
wiqkszoSciq

i

niez

usuwal

tlo glosuj4cyc

Kontrolt i s[osd6' jej
Irby
rowo
osobna ustawa.

odpowiedzialny bezpo.

awczej przyslu-

projekty

ustaw,

Pafstwa, musz4

z posl6w, wybranych
sunKowem.

glosowanla.

' Art. 13. Prawo wybieralnoSci

prawa

ma kaiLdy obywatel'

majqcy prawo wYbierania do
skowych w sluZbie czYnnej,
mieszkania o ile ukoriczYl I
.Art. 14. Nie mog4 korz
obywatele, skazani za Ptzestgl
cja wyborcza jako Poci4gaj4c
;i;^te'prawa wybieiania,"wybieralnoSci,
wanie mandatu Poselskiego.
A
bowi

a takLe

piasto'

gach,

Kontroli zajmaje stanowisko
wchodzi jednak w sklad
owanie swego utzgdu

powszechnem, tajhem,

biScie. Wojskowi w sluZbie czyfltrei nie majq

na

o.ro"!i3ol,'jfi:',#n1?'",-11:
a ma kaLdy obywatel pol.
dniu ogloszenia wybor6w
elni praw cywilnych i za-

przynajmniej od prze-

Dzienniku Ustaw;. _
C wykonywane tylko oso-

tyczy
centralnYch.

Paristwowi i samorz4dowi'
Art.
otzYmtiq na czas trwania
z chwil4
Lata, sPqdzone na wYkomandatu
, licza, sig do lat slu2bY'
naniu ma
Przepis ten nie dotyczy ministrdw, podsekretarzy
stanu i protesordw wy2szych uczelni'
sluZby paf'

Art.'17. Posel, powoiany do platnei

powo'
stwowej, traci mandat; przepis ten nie. dotyczy
i pro'
stanu
podsekretarzy
ministrdw,
lanla ni stanowisko

fesor6w wYLszYch uczelni.

Art. 1b. Ordynacia wyborcza

okreSli sposdb wyboru

posl6w sejmowYch.

' A.t.

f'g. Seim sprawdza wa2no56 wybordw

niezazaprotestowanych
waznosci wybordw
ptotetiowany.tt.'
NajwYZszY.
rczstrzyga Sqd
'Poslowii

eri."ZO.

rodu

i

O

sq przedstawicielami calego na'

nie sq skrgpowani zadnemi instrukcjami wyborcdw'
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ti7

Poslowie skladai4 na rqce Marszalka
wobec lzby
stqpuj4ce Slubowanie:

na_

pospolitej
i

.ep",::L#.::j[,ffiff1;

dla dobra

jako calosci "

"

Slubu

zgodnie

tni" [rr.o* a(, wy!4cznie

Art. 2r. poslowie nie
Sniqciu. Za jego przemdwi
manjfestacji w Sejmie,

w

przed Sejmem. Za naruszen

bvi
wla

i

lub

ie
ne

u

ciw poslowi w postqpowatriu
zas trwania mandatu posel-

Przez caly czas trvrania

byd poci4gani do

22,
lu
priyjmowac
btriimywae
Att.

kupowac

odpo

karno - administracyjnej i

wolnosci bez zezwolenia

ladza sqdowa ma obowi4zek

dra uzyskan ia zezw otenjr r.jl, ; :tJrrHi'?l'i
rrtJ,I":
stqpowanie karne. Na zqdani'e. nirri^ti^'
ptzyltzymany

musi byi niezwlocznie uwolniony.

r

bistych.

sw
aw
ir
lub

ie

h'
ni
o-

Posel nie moZe r6wnieL ohzymywai od Rzqdu 2a'
dnych odznaczert, z wyj4tkiem- wojskowych'
Art. 23. Posel nie moze byi redaktorem odpowie-
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wowej liczby czlonkdw Senatu .przy obecnoSci
polowy
ustawowej liczby posldw.
RdwnoczeSnle

w obu

rozwiqzuje siq Senat.

wypadkach

z

samego prawa

iqgu 90 dni od dnla rozwiq.
znaczony b4di w uchwale
ta o rozwiqzaniu Sejmu.
uj4 swe ptawa i obo.

i

Art.
iego

28.

zastg

Mandaty
wiqzaniu Sej

.

Art. 29.

dzaj

i

i

Sposdb porz
iloSd komisji, Iicibq

,^rJ:!-!_?l^
seJmowy.

i

obowiqzkt Marszalka

_

okreSla regulamin

- Art. 30" Posiedzenia.sejmu sq jawne. Na wrriosek
Marszalka, przedstawiciela Rlqdu iu6-a6-porrdw
moZe
-- r'
Sejm uchwalii tajnoSi posiedienla.-Art. 31. Nikt nie mohe by.t poci4gniqty

do

odpo.

rawd4 sprawozdania z jawnego

sji

sejmowej.

uchwal potrzebna jest
,obecnoSci przynajmniej

by posldw, o ile inne
wieraj4 odmiennych posta.

7l

i0
ogloszenia wybor6w ukoitczyl
mieszkuje w
nie trac4 jed
loniSci, ktdrz

lat B0 i w dniu iym

za,

lub innei PrzYczYnY, za
Art. 41. W razie

RzeczyPosPolitej, Sejm

prawa robotnicy, kt6

miejsca
przeniesieni slu2bow
obywatel, posladajqcy prawc
wyl4czajqc wojskowych w sl
tek zmiany

urzqdnicy pafistwowi,

bierilnoSii ma ka2dy
erania do senatu, nie

crynnej,

o

1le

ogloszenia wybordw ukodczyl lat a0.
. Kadencja Senatu rczpoczyna sig i koriczy

z dniem

z

kaden.

cjq Sejmowq.
Nikt nie mote byt jednoczeSrrie czlonkiem Sejmu
i Senatu,

Art. 32. postanow^ienia artykuldw
-rg, i4, lb, 16,
,0,'31, 32 i
?0, 21, 22, 23,.24, 27, ig,'ao 'Seniu,
sig.

1,9,

odpowiednio taize

17,
33

wzgrqdnie

;ego czlonkdw.
Art. 38. Zadna ustawa nie moie stad w sptzlcz"
noSc.i
niniejszq konstytucj4, ani nuruu"rC jej posta.
.z

nowief

.

ROZDZIAN- Lil.

Wtadza Wykonawcza.

ospolitej wybierajq na
glosdw Seim i Se_

i4

Narodowe. Zgiomadze"
zeczypospolitej w osta_

Jeteti zwotanie nie nrrtapi? 1'6-i?Yffla
uprySejm,i Senat l4czq siq z samego
prawa w Zgromadzenie Narodowe na
zaproszenie mar.
szalka Sejmu i pod jego przewodnictwem,
w_em siedmiolecia,

prezydent Qzeczypospolitej nie mo2e

sDrawowai trtzQdtJ oftz
zydenta ftzeczYPosPolite

korzystaj4c z

:1"_t-"j4

Art. 40. Je2eli

iu

i

S

w

dnictwem, z
celem
-- wyboru PrezYdenta.
CAVdy Sejm nyf rczwi4zany

pr.rya.nit
'S,"iiu

i

samego plawa

i

no.d lgso przewoZgtomadzenie Narodowe'

,^pio"i"nie-marszalka Sejml

w chwili, gdy vzqd

Rieczypospolitej jest opr62niony' marszalek
niizwiocznie- nowe wybory do Sejmu

"ur"qdzi
Senatu.

ptzez
Art. 42, JeZeli prezydent Qzeczypospolltei
Sejmu
trzy miesiqce nie sprawule urz.q.du,. marszalek czy
jego uchwale'
iioti "t"iwlocznie Sejm i poddanalezy
uzna( za opr6iriiii ir"rv'denta Rzeczvpospbtitei

?niony,

Uchwala, uznajqca .irrzqd. za oPr62nionY, zaPada
:r/r glos6vr, w obecno5ci PrzYnajmniej Po'
wiqkszoSci4
iowy ustawowej, to jesi ordynacjq wYborczq ustalonej,
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Prezydent Rzeczypospolitej
.ma prawo, celem wyko.
nania uetaw i z powotaniem sk2
na upowaZnienie
-

wowe, wydawai rozporz,.4dzenia
wyf,oi"w
nia, rozkazy i zaka)y i'pr"eproil;;.ri.' cze,

usta_

zarzqd.ze_

ich

uzyciem

przymusu zapewnii.
Takie| prawo w swoim zakresie dzialania,
maj4 mi.
legle.

(zeczypospolitej wy_
prezesa rady mini-

zy ptzez podpisanie
czypospolitej mianuje

i

od_

ow, na jego wniosek miaa na wniosek rady minilne i wojskowe, zasirzehone

Art. 46,

prezvdent-

lzeczypospolitej jest

zanzem
najwylszym zwierichnikiem sii ,Urlrj"v.,f,
pafstwa, nie
jednak
moze
sprawowai naczelnego

iJ*Jo"mu w

sle wojny.

,

cz^_

it'itof;
j:t#;t#

akty, zwiqza""
.za wszelkie sprawy kiero.
taoa przed, Sejmem.
i, zlagodzenia kary, oraz
. karno.sqdowego w po_
Iuguje prezydentowi Rze.
-Prczyd,ent

nie moZe stosowad tego prawa do mini-

str6w, zas4dzonych na skutek
askar?enia przez Seln-"

p"rtrrrr'i."ir'ich w

stan

Amnestja mo2e byC udzielona tylko

w

drodze usta-

wodawczei.

Art. 4S. Prezydent Qzeczypospolitej reprezentuje
pafstwo na zewnqtrz, przyjmuje przedstawicieli dyplo-

i wysyla przedstawicieli dyplomatycznych pafstwa polsklego do pafstw obcych.
Art. 49. Prezydent Qzeczypospolitej zawiera umowy
z innemi pafstwami i podaje je do wiadomoSci Sejmu.
Umowy handlowe i celne oruz umowy, kt6re stale
obci1lajq pod wzglqdem iinansowym pafistwo, albo zawierajq przepisy prawne, obowi4zujqce obywateli, albo
te2 wprowadzaj1 zmrang granic pafistwa, a lak?e przymierza
wymagaj 4 zgody Sejmu.
Art.- 50. Prezydent Rzeczypospolitej mo2e wypowiedzied wojng i zawrze( pok6j tylko za uprzedniq
zgod4 Sejuru.
Art. 51. Za czynnoSci urzqdowe prezydent \zeczymatycznych paristw obcych

pospolitej nie jest odpowiedzialny

ani

parlamentarnie,

ani cywilnie.

Za

zdradg

kraju, pogwalcenie konstytucji lub

prze-

prezydent Rzeczypospolrtej moZe byd
pociqgnlqty do'- odpowiedzialnoSci tylko ptzez Sejm
uchwalq, powziqtq wiqkszoSciq 3/o glosdw przy obecnoSci conajmniej polowy ustawowej liczby posldw. Sprawq rozpatruje i wyrok wydaje trybunal stanu wedlug
stgpstwa karne

postanowief osobnej ustawy. Z chwilq postawienia
prezydent
stan oskar2enia przed trybunalem stanu
Qzeczypospolltej zawieszony jest w urzqdowaniu.
Art. 52. Prezydent Qzeczypospolitej otrzymuje uposa2enie wedlug przepis6w osobnej ustawy.
Art. 53. Prezydent ftzeczypospolitej nie moLe piastowaC iladnego innego urzqdu, ani nale2eC do skladu
Sejmu i Senatu.

w
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Art

54. Przed objqciem urzqdu, pfezydent Qzeczy"

byi

pospolitej sklada przysiqgq w Zgromad,zeniu Narodowem

uchwala,

wej

nastqpuj4cej treSci:

,trrirlq., r,::,r;

stan oskarzenia, musi
obecnoSci conajmniej polowy ustawoliczby posl6w wiqkszoSciq 3/s oddanych glos6w.

powziqta

w

Rozpoznanie spraw i wydanie wyroku naleZy do
trybunatu stanu. Minister nie mo2e uchylii siq od od-

powiedzialnoSci konstytucyjnej ptzez ztzeczenie siQ
urzgda. Z chwil4 postawienia w stan oskarZenia, minister jest zawieszony

w urzqdowaniu.
Art. 60. Ministrowie i delegowani

przez nich urzgdnicy majq prawo brai udzial w posiedzeniach sejmowych i przemawia| poza kolejq mowcdw, zapisanych
do glosu, w glosowaniach mogq bra(. udzial, o ile s4
poslami.

Art. 61. Ministrowie nie mog4 piastowad Zadnego
innego urzqdu, ani uczestniczy(, w zarzqdzie i wladzactr
kontrolujqcych towarzystw i instytucji, na zysk obliczonych,
Art, 62. Je2eli wzqd, minislra sprawuje tymczasowy
kierownik ministerjum, odnoszq siq do niego wszelkie
przepisy o urzgdzie ministra.

Prezes rady ministr6w

w razie potrzeby

porucza

swoje zastqpstwo jednemu z ministr6w.
Art. 63. Liczbg, zakres d.zialania i wzajemny stosunek ministr6w, jak ftwnieL kompetencje rady ministr6w okre6li osobna ustawa.
Art. 64. Trybunal stanu sklada siq z pierwszego
prezesa sqdu najwy2szego,

i

Art. 59. I(onstytucyjnq
sposdb

jej

odpowiedzialno5d ministr6w
urzeczywistnienia okre6tj osobna ustawa.

jako przewodniczqcego ora:

I

dwunastu czlonkdw, kt6rych wybieraj4 z poza s\\'e;:
grona: o6miu Sejm i czterech Senat.
Czlonkami trybunalu stanu mogq byi wybrane -.:by, nie piastuj4ce Zadnego urzqdu padstwowego : - : wajqce pelni praw obywatelskich.

I
I

i

I

Wyboru czlonk6w trybunalu stanu dokony\\"-'. :: :
Senat natychmiast po ukonstytuowaniu siE :.! ::
okres kadencji sejmowej,

77

Art.

65.

Art.

skie podzielo

70. Paristwo bqdzie sprawowalo nadz6r nad dzia'

jew6dztwa, p

bEd4 rdwnoc
nego.

__ Jednostki samorzqdowe mogq sig lqczyl w zwiqzki
dla przeprowadzenia zadai, wchodzqcych w zakres samorzqd,tt.

obywteli, powolanych drogq wybordw

reprezentacyjne,

z przedstawicielami paristwowych
i pod ich przewodnictwem.

administracyjnych

ust
dzi

w wykonanit

nic

za-

wladz

iir;'J;?:._:i:l:;
owicie : izby rol.
Slnicze, pracy na.

ROZDZIAI, IV.

S4downictwo.

Art. 74. S4dy wymierzaj4

i inne, polqczone z naczeln4 izbq gospodarcz4
ftzeczypospolitej, ktdrych wspdlpracg z wlad,zaml pafstwowemi w kierowaniu Zyciem gospodarczem i w za-

jemnej

kresie zamierzef ustawodawczych okreSlq ustawy.
Art. 69. Zrodla dochodowe paristwi i samorzqdq

bEdq ustawarni $ciSle rczgyaniezons,

ludno5(,

sprawiedliwoSd w imleniu

81

rom podlegaC nie

moZe.

Zadna"ustawa nie moZe zamykat obywatelowi drogi

niczenia.

I
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I

I
I

Brawo do opieki i pomocy paristwa w zakresie ozna"
czonym ustawq,
Odjqcie rodzicom wladzy nad dzieckiem noLe nast4pid tylko w drodze orzeczenia sqdowego.
Osobne ustawy normujq opiekq macierzytistwa.

Praca zarobkowa dzieci ni?ej lat 15, praca nocna
kobiet i robotnik6w mlodocianych w galqziach przemyslu, szkodliwym dla ich zdrowia, jest zakazana.
Stale zafuudnienie pracq zarobkowq dziecl i mlodzieiy
w wieku szkolnym, jest zakazane.
Art. 104. Kazdy obywatel ma prawo swobodnego
wyralenia swoich mySli i pizekonai, o ile przez to nie
narusza przepis6w prawa.

Art. 105. PorQcza sig wolnoSd pracy. Nie moZe byd
wprowadzona ceozura, ani system koncesyjny na wyda'
wanie druk6w. Nie moie by( odjqty dziennikom i dru'
kom krajowym debit pocztowy, ani ograniczone ich rozpowszechnienie na obszarze Rzeczypospolitej.
Ustawa osobna okre5li odpowiedzialno{( za naduLy'

.

cie tej wolnoSci.

je
w

le

Art. 106. Tajemnica list6w i innej korespondencji
moZe byd naruszona tylko w wypadkach, prawom przewi'
dzianych.

fli":f,:ffi::3,,:fl1
ubezpieczenia spo-

Art. 103. Dzieci bez dostatecznej opieki rodziciel.
skiej, zaniedbane pod wzglqdem wychowiwczym _ maja,

Art. 107. Obywatele majq prawo wnosid pojedyn'
czo lub zbiorowo petycje do wszelkigh cial reprezenta'
cyjnych I wladz publicznych, paristwowych i samorza,rlowych.

Art. 108. Obywatele majq ptawo koallcji, zgroma"
dzania sig i zawiqzywania stowarzyszeti i zwiqzk6w.
Wykonanie tych praw okreSlajq ustawy.
Art. 109. Ka2dy obywatel ma prawo zachowanla
swej narodowo6ci i pielqgnowania swej mowy i wla'
Sciwo6ci narodowych.

do
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Osobne ustawy paristwowe zabezpieezq mnlejszo"
Sciom w paristwie polskiem pelny i swobodny rczw6j
ich wlaSclwoSci narodowoSciowych Vzy . pomocy autonomicznych zwiqzk6w mniejszoSci o charakterze publi.
czno-prawnym, w obrqbie zwi4zk6w samorzqdu powszechnego.

Paristwo bqdzie mialo w stosunku do ich dzialalno5ci prawo kontroli oraz uzupelnienia w nzie pohze-

by ich

Srodkdw finansowych.

Art.

110. Obywatele polscy, naleLqcy do mniejszo"
Sci narodowoSciowych, wyznaniowych lub jqzykowych,
maj4 16wne z innymi obywatelami prawo zakladania,
nadzoru i zawiadywania swoim wlasnym kosztem 2akladdw dobroczynnych, religijnych i spolecznych, szkdl
i innych zaklad6w wychowlwczych, oruz u?ywania w nich
swobodnie swej mowy i wykonywania przepis6w swej
religji.

Art, tIl.

Wszystkim ob-ywatelom porqcza siq wol"
i wyznanla. Zad,en obywatel nie mo2e
byd z powodu swego wyznania i przekonafi rellgijnych
ograniczony w prawach, przyslugujqcych innym obynoSc sumienia

watelom,

Wszyscy mleszkafcy pafstwa polskiego maj4 prawo
wolnego wyznawania zar6wno publicznie, jak prywatnie
swej wiary i wykonywania przepisdw swej religji lub
obrzqdku, o ile to nie sprzeciwia siq porzqdkowi pu.
blicznemu, ani obyczajnoSci publicznej.

w

Art. 112.

nie wolno t?ywa(
Nikt nie moZe uchylad
obowiqzk6w publicznych z powodu

WolnoSci wyznania

spos6b przeciwny ustawom.

siq od spelnienia
swoich wierzef religijnych. Nikt nie mo2e byd zmuszony do udzialu w czynnoSciach lub obrzqdach religij.
nych, o ile nie podlega wlad,zy rodzicielskiej lub opie^
kufczej,

Art. 114. Wyznanie rzymsko'katolickie, bqdqce re'
wiqkszoSci nalodu' zaimtje w pa4'
ligjf przewaz.aiqcei
-naczelne

stanowisko wSr6d uprawnionych wyznari'
KoSci6l rzymsko-katolicki tz4dzi sig wlasnemi pra'
wami. Stosunek padstwa do KoSciola bedzie okre5lony
na podstawie ukiadu ze Stolicq Apostolskq, kt6ry pod'
lega ratyiikacii przez Sejm.
- Art. ttS.- KoScioly mnieiszo5ci religijnych i inne
prawnie uznane zwi4zki religijne ruqdzq siq same wla'
inemi ustawami, ktdtych uznania paft'two nie odmdwi,
o ile nie zawierajq postanowien sprzecznych z prawem'
Stosunek parisrwi do tych koScioldw i wyznaf bg'
dzie ustalony w drodze ustawowej po porozumieniu sig
z ich prawnemi rePrezentacjami.
Ari. tl6. Uznanie nowego lub dotychczas prawnie
nieuznanego wyznanla nie bqdzie odmdwione zwiqzkom

sffi-e

religijnym, ktdrych wzqdzenia, nauka i ustr6j nie s-4
przd.iwn.' porzqdkowi publicznemu, anl obyczajnoSci
publicznej.

Art. i17.

gadania naukowe

i

oglaszanie ich wyni'

\,
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do u6mierzenia rozruchdw lub do ptzyrnusowego wykotej zasady do.
puszczalne s4 tylko na mocy ustaw o stanie wyjqtkowym i wojennym.
Art. 124. Czasowe zawieszenie praw obywatelskich:
wolnoSci osobistej (art. 97), nietykalnoSci mieszkania
(art. 100), wolnoSd prasy (art. 105), tajemnicy korespondencji (art. 106), prawa koalicji, zgromadzania sig
i zawi4zywania stowarzyszeri (art. 108), moZe nastqpii
d!a calego obszaru pafstwowego lub dla miejscowo6ci,
tr.t6rych okaZe siE konieczna ze wzglEddw hezpie.
nania przepis6w prawnych. Wyjqtki od

stwa publicznego.

i

-awieszenie

L

za

takie zary,4dzi( moLe

tylko rada mini-

zezwoTeniem prezydenta Rzeczypospolitej podczas rojny, albo gdy grozi wybuch wojny, jako teL

w razie rozruch6w wewnqtrznych lub rozleglych knoo charakterze zdrady pafstwa, albo bezpieczefistwa

wari

.

obywateli.
Zarzqdzenie takie rady tninistr6w w czasie trwania
sesji sejmowej rnusi byC natyclmiast przedstawione Sej-

mowi do zatwierdzenia. W razie wydania lakiego za-

J^
,l -

rzqdzenia, majqcego obowi4zywad na obszarze, obejmu,. wiqcej niZ jedno wojewddztwo, w czasie przerwy
..''iadach sejmowych, Sejm zbiera sig automatycznie
4' ciqgu dni 8 od ogloszenia owego zaru4d,zenia celem
powzigcia odpowiedniej decyzji.
JeSli Sejm odm6wi .zatwierd.zenia, stan wyiqtkowy
natychmiast traci moc obowi4znjqcq. Je2eli rada ministr6w zarz4dzl stan wyjqtkowy po zakortczenit okresu
sejmowego lub po rozwiqzani! Sejmu, zarzqdzenierzqdu powinno byd przedstawione Sejmowi nowowybranemu niezwloczrie \a pierwszem posiedzeniu.
Zasady te okreSti bliZej ustawa o stanie wyj4tkowym,
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Zasady czasowego zawieszenia

wytej

wymienionych

praw obywatelskich w czasis wojny, na przestrzeni obszaru, objqtego dzialaniem wojennem, okre5li ustawa

o

stanie wojennym.

Art, 125, Zmiana Konstytucji moZe byi uchwalona
tylko w obecnoSci co najmniej polowy ustarvowej licz.
by posldw, wzglqdnie czlorkdw senatu, wiqkszo6ciq dwu
trzecich glosdw.

w

p
b
p
z

zycle.

Wszelkle istniej4ce obecnie przepisy

ne z

i

urz4d,zenia

postanowieniami tej (onsty11125y.
do roku od uchwalenia tej I(onstyolnls
ialu ustawodawczemu do uzgodnienin"
rstawodawcpej.

