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Wszechmogącego!

My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli,
wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze
wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji
wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny
mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny
utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój
wszystkich jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości,
wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i
szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć - tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie
Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.
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Rozdział II. Władza ustawodawcza
Art.20. Posłowie są przedstawicielami całego Narodu i nie są krępowani żadnemi
instrukcjami wyborców.
Posłowie składają na ręce Marszałka wobec Izby następujące ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wedle najlepszego
mego rozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować wyłącznie dla dobra Państwa
Polskiego jako całości".
Rozdział III. Władza wykonawcza
Art.54. Przed objęciem urzędu Prezydent Rzeczypospolitej składa w Zgromadzeniu
Narodowym przysięgę następującej treści:
„Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie
Narodzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuję: praw
Rzeczypospolitej, a przedewszystkiem Ustawy Konstytucyjnej święcie przestrzegać i bronić;
dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo
od Państwa czujnie odwracać; godności imienia polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość
względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzędu
i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen".
Rozdział V. Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie
Art.95. Rzeczpospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia,
wolności i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii.
Cudzoziemcy używają pod warunkiem wzajemności równych praw z obywatelami
Państwa Polskiego, oraz mają równe z nimi obowiązki, o ile ustawy wyraźnie nie wymagają
obywatelstwa polskiego.
Art.96. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze
dla wszystkich dostępne na warunkach, prawem przepisanych.
Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również
żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i
zawodowych. Obywatelowi Rzeczypospolitej nie wolno przyjmować bez zezwolenia Prezydenta
Rzeczypospolitej tytułów ani orderów cudzoziemskich.
Art.104. Każdy obywatel ma prawo swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, o
ile przez to nie narusza przepisów prawa.
Art.110. Obywatele polscy, należący do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych
lub językowych, mają równe z innymi obywatelami prawo zakładania, nadzoru i zawiadywania
swoim własnym kosztem zakładów dobroczynnych, religijnych i społecznych, szkół i innych
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zakładów wychowawczych, oraz używania w nich swobodnie swej mowy i wykonywania
przepisów swej religii.
Art.111. Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden
obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w
prawach,
przysługujących
innym
obywatelom.
Wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie
jak i prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrządku, o ile to nie
sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
Art.112. Wolności wyznania nie wolno używać w sposób, przeciwny ustawom. Nikt nie
może uchylać się od spełnienia obowiązków publicznych z powodu swoich wierzeń religijnych.
Nikt nie może być zmuszony do udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych, o ile nie
podlega władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej.
Art.113. Każdy związek religijny uznany przez Państwo ma prawo urządzać zbiorowe i
publiczne nabożeństwa, może samodzielnie prowadzić swe sprawy wewnętrzne, może posiadać
i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zarządzać nim i rozporządzać, pozostaje w
posiadaniu i używaniu swoich fundacji i funduszów, tudzież zakładów dla celów wyznaniowych,
naukowych i dobroczynnych. Żaden związek religijny jednak nie może stawać w sprzeczności z
ustawami państwa.
Art.114. Wyznanie rzymsko-katolickie, będące religją przeważającej większości narodu,
zajmuje
w
Państwie
naczelne
stanowisko
wśród
równouprawnionych
wyznań.
Kościół Rzymsko-Katolicki rządzi się własnemi prawami. Stosunek Państwa do Kościoła będzie
określony na podstawie układu ze Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm.
Art.115. Kościoły mniejszości religijnych i inne prawnie uznane związki religijne rządzą
się same własnemi ustawami, których uznania Państwo nie odmówi, o ile nie zawierają
postanowień,
sprzecznych
z
prawem.
Stosunek Państwa do tych Kościołów i wyznań będzie ustalany w drodze ustawowej po
porozumieniu się z ich prawnemi reprezentacjami.
Art.116. Uznanie nowego lub dotąd prawnie nieuznanego wyznania nie będzie
odmówione związkom religijnym, których urządzenia, nauka i ustrój nie są przeciwne
porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.
Art.120. W każdym zakładzie naukowym, którego program obejmuje kształcenie
młodzieży poniżej lat 18, utrzymywanym w całości lub w części przez Państwo lub ciała
samorządowe, jest nauka religji dla wszystkich uczniów obowiązkową. Kierownictwo i nadzór
nauki religji w szkołach należy do właściwego związku religijnego, z zastrzeżeniem naczelnego
prawa nadzoru dla państwowych władz szkolnych.
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