Konstytucja z 1952 - tekst jednolity z 1976

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — Tekst jednolity
ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Państwa z
dnia 16 lutego 1976 r.
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Podstawowe prawa i obowiązki obywateli
Artykuł 67
(..) Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają równe prawa bez względu na płeć,
urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie oraz pochodzenie i położenie
społeczne. (..)
Artykuł 81
Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od narodowości, rasy i wyznania
mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego,
gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek
bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na
narodowość, rasę czy wyznanie podlega karze.
Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze
względu na różnice narodowości, rasy czy wyznania jest zakazane.
Artykuł 82
Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania.
Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie
wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych. Nie
wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych.
Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuację
prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

