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wstęp

Szanowni Państwo,

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” przekazujemy w Państwa 
ręce kanon naszych praw i wolności. Słowa zaczerpnięte z Preambuły 
do Konstytucji RP najlepiej odzwierciedlają nasz cel i nasze intencje. 
Chcemy, aby podstawowe akty prawne były stale i powszechnie do-
stępne.
 
Każda osoba oraz każdy obywatel powinien mieć możliwość korzy-
stania ze swoich praw na co dzień, a także powinien mieć możliwość 
je poznać. Jak ujęła to pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich prof. 
Ewa Łętowska, żyjemy obecnie w multicentrycznym świecie praw-
nym. Nasze prawa określone są nie tylko w Konstytucji RP, ale także 
w ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz w prawie Unii 
Europejskiej.

Dlatego do niniejszego zbioru włączyliśmy Konstytucję RP, jak również 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz 
Kartę Praw Podstawowych UE. Każdy z tych dokumentów ma inny 
zakres zastosowania. Na prawa wynikające z Konstytucji możemy się 
powoływać w relacjach z organami Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei 
prawa wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności, jako umowy międzynarodowej ratyfikowanej 
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przez Polskę w 1993 roku, mogą mieć zastosowanie kiedy będziemy 
chcieli się poskarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu. Mogą nam być także pomocne w różnych działaniach 
podejmowanych przed naszymi sądami czy innymi instytucjami, gdyż 
Konwencja ma pierwszeństwo przed ustawami. Wreszcie Karta Praw 
Podstawowych UE ma zastosowanie do instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych UE, ale także do państw członkowskich w zakresie, 
w jakim stosują one prawo UE. Nie ulega wątpliwości, że prawo UE 
coraz silniej wpływa na nasze życie. To oznacza, że gwarancje praw-
ne wynikające z Karty Praw Podstawowych UE są i będą nam coraz 
bardziej potrzebne. 

Każdy z powyższych aktów prawnych powstawał długo i był przed-
miotem głębokiego namysłu. Są one efektem tradycji i dorobku kul-
turowego, rozwoju myśli demokratycznej, ale także lekcją wyniesioną 
z doświadczeń II wojny światowej oraz innych masowych naruszeń 
praw człowieka. Na straży przestrzegania naszych praw stoją organy 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (w tym także try-
bunały międzynarodowe). Lecz tak naprawdę, prawdziwymi i najważ-
niejszymi strażnikami tych praw są sami obywatele. Bo to od każdego 
z nas zależy, w jakiej rzeczywistości prawnej i politycznej będziemy 
żyli, czy uda nam się zachować szacunek dla przyrodzonej godności 
człowieka, a także czy docenimy znaczenie zasad wolności, równości 
i solidarności.

Życzę uważnej lektury. Polecam też bezpośrednie korzystanie z tych 
aktów prawnych w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Jeśli 
będziemy potrafili używać naszych praw i mieli odwagę ich bronić, to 
być może one będą mogły obronić nas – jako ludzi, obywateli RP oraz 
obywateli Unii Europejskiej.

Dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego 
i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, 

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – 
Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość 
okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną 
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 
wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej 
Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko,  
co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
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Rozdział I

rzeczpospolita

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2. 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 3. 

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Art. 4. 

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpo-

średnio.

Art. 5. 

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swo-
jego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela 
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.

Art. 6. 

1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równe-
go dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu 
polskiego, jego trwania i rozwoju.

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi  
po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra 
Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności 
i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, 

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie,  
a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym 
sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 
jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 
władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę 
Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej 
godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 13. 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołu-
jących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzia-
łania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program 
lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowoś-
ciową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na 
politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 14. 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków spo-
łecznego przekazu.

Art. 15. 

1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentrali-
zację władzy publicznej.

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi spo-
łeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom tery-
torialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Art. 16. 

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego 
stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy pub-
licznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.

Art. 17. 

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, repre-
zentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i spra-
wujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów 
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. 
Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu 
ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za 
granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem 
kulturalnym.

Art. 7. 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. 

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja 

stanowi inaczej.

Art. 9. 

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynaro-
dowego.

Art. 10. 

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze 
władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę 
sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 11. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii 
politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowol-
ności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami 
demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.

Art. 12. 

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związ-
ków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, sto-
warzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń 
oraz fundacji.
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3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wy-
znaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich au-
tonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, 
jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim 
określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską 
i ustawy.

5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz 
związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na pod-
stawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi 
przedstawicielami.

Art. 26. 

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości 
państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bez-
pieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz 
podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Art. 27. 

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. 
Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających 
z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Art. 28. 

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w ko-
ronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie 

prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 29. 

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Art. 18. 

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Art. 19. 

Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o nie-
podległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

Art. 20. 

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospo-
darczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21. 

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest doko-

nywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Art. 22. 

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne 
tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Art. 23. 

Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada 
ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.

Art. 24. 

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo 
sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 25. 

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstron-

ność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filo-
zoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
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Art. 33. 

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe pra-
wa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształ-
cenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za 
pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do 
zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 
publicznych i odznaczeń.

Art. 34. 

1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będą-
cych obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa 
polskiego określa ustawa.

2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba 
że sam się go zrzeknie.

Art. 35. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym 
do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania 
i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz 
rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia włas-
nych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących 
ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu 
spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Art. 36. 

Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze 
strony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 37. 

1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta 
z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.

2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa 
ustawa.

Rozdział II

wolności, prawa i oBowiĄzki 
człowieka i oBywatela

Zasady ogólne

Art. 30. 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31. 

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Ni-

kogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie 
nakazuje.

3. (1) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ogra-
niczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
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Art. 42. 

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu 
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za 
czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl 
prawa międzynarodowego.

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma 
prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może 
on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych 
w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie 
stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 43. 

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają prze-
dawnieniu.

Art. 44. 

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przy-
czyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych 
lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

 

Art. 45. 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd.

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na mo-
ralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze 
względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes 
prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Art. 46. 

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych 
w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Wolności i prawa osobiste

Art. 38. 

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochro-
nę życia.

Art. 39. 

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym me-
dycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 40. 

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 
cielesnych.

Art. 41. 

1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. 
Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie.

2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego 
ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia 
legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia 
się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego 
wolności.

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumia-
ły dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien 
on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do 
dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 
godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu dorę-
czone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz 
z przedstawionymi zarzutami.

4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób 
humanitarny.

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodo-
wania.
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Art. 52. 

1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ogranicze-

niom określonym w ustawie.
4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu 

powrotu do kraju.
5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie 

z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na stałe.

Art. 53. 

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania 

religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidu-
alnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez 
uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, prakty-
kowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie 
świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wie-
rzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, 
gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nau-
czania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. 
Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej 
sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy 
czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych 
osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie 
w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moral-
ności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestni-
czenia w praktykach religijnych.

Art. 47. 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 
czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 48. 

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień 
dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz 
jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić 
tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 49. 

Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich 
ograniczenie może nastąpić jedynie w  przypadkach określonych 
w ustawie i w sposób w niej określony.

 

Art. 50. 

Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, 
pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach 
określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Art. 51. 

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do 
ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym 
państwie prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumen-
tów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji 
nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny 
z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa 
ustawa.
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4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o po-
pełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycz-
nych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka 
i obywatela.

5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 56. 

1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadach określonych w ustawie.

2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochro-
ny przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy 
zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzyna-
rodowymi.

Wolności i prawa polityczne

Art. 57. 

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgroma-
dzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać 
ustawa.

Art. 58. 

1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne 

z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie dzia-
łania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, 
tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Art. 59. 

1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, 
organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organiza-
cjach pracodawców.

2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają pra-
wo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów 

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej 
do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub 
wyznania.

Art. 54. 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz konce-
sjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowią-
zek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej 
lub telewizyjnej.

Art. 55. (2)

1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przy-
padków określonych w ust. 2 i 3.

2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek 
innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli 
możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Pol-
ską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa 
stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty 
wnioskiem o ekstradycję:
•	 został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz
•	 stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili zło-
żenia wniosku.

3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 
ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu między-
narodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzecz-
pospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą 
jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko 
ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji.
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Art. 62. 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wy-
bierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przed-
stawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat.

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje 
osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłas-
nowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.

Art. 63. 

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie pub-
licznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wy-
konywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administra-
cji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa 
ustawa.

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Art. 64. 

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz 
prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia pod-
legają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko 
w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Art. 65. 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu 
oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter 

dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania 

tej wysokości określa ustawa.

zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych 
porozumień.

3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania straj-
ków pracowniczych i innych form protestu w granicach określo-
nych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może 
ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do 
określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organiza-
cjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może pod-
legać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne 
przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

Art. 60. 

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo 
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art. 61. 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności or-
ganów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności 
organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych 
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują 
one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunal-
nym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów 
oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji 
dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić 
wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolno-
ści i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę 
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu go-
spodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają 
ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
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5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży.

Art. 69. 

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 
z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do 
pracy oraz komunikacji społecznej.

Art. 70. 

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 
Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może do-
puścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne 
szkoły wyższe za odpłatnością.

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż 
publiczne. Obywatele i  instytucje mają prawo zakładania szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów 
wychowawczych. Warunki zakładania i  działalności szkół nie-
publicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, 
a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami 
wychowawczymi, określa ustawa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy 
dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy 
indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów 
i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.

5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych 
w ustawie.

Art. 71. 

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia 
dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji material-
nej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do 
szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej po-
mocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, pro-
duktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwal-
czania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa 
i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwen-
cyjnych.

Art. 66. 

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa 
ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od 
pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu 
pracy określa ustawa.

Art. 67. 

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie nie-
zdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz 
po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia 
społecznego określa ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający 
innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecz-
nego, którego zakres i formy określa ustawa.

Art. 68. 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze pub-

liczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania 
świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opie-
ki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełno-
sprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicz-
nych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 
środowiska.
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przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpie-
czeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej 
ochrony określa ustawa.

Środki ochrony wolności i praw

Art. 77. 

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrzą-
dzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia 
naruszonych wolności lub praw.

Art. 78. 

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania okre-
śla ustawa.

Art. 79. 

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, 
ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją 
ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego 
sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego 
wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych 
w Konstytucji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Art. 80. 

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, 
do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie 
swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art. 81. 

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74–76 
można dochodzić w granicach określonych w ustawie.

Art. 72. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma 
prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i po-
mocy władz publicznych.

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby 
odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w mia-
rę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.

4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika 
Praw Dziecka.

Art. 73. 

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań na-
ukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także 
wolność korzystania z dóbr kultury.

Art. 74. 

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo 
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony 

i poprawy stanu środowiska.

Art. 75. 

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu po-
trzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziała-
ją bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 
popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego 
mieszkania.

2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.

Art. 76. 

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców 
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Rozdział III

ŹrÓdła prawa

Art. 87. 

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzyna-
rodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty 
prawa miejscowego.

Art. 88. 

1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa 
miejscowego jest ich ogłoszenie.

2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyra-

żoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Za-
sady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.

Art. 89. 

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej 
i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w usta-
wie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych 

w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji między-

narodowej,

Obowiązki

Art. 82. 

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83. 

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84. 

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicz-
nych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85. 

1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasa-

dy moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może 
być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych 
w ustawie.

Art. 86. 

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpo-
wiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady 
tej odpowiedzialności określa ustawa.
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konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią 
stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo 
w przypadku kolizji z ustawami.

Art. 92. 

1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytu-
cji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w usta-
wie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ 
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych 
do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przeka-
zać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art. 93. 

1. (3) Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Mini-
strów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko 
jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą 
one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych 
oraz innych podmiotów.

3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z po-
wszechnie obowiązującym prawem.

Art. 94. 

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w usta-
wie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 
działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miej-
scowego określa ustawa.

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja 

wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfi-

kacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga 
zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia 
Sejm.

3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów 
międzynarodowych określa ustawa.

Art. 90. 

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzyna-
rodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej 
w niektórych sprawach.

2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, 
o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością  
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
oraz przez Senat większością  głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone 
w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację 
podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 91. 

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego 
porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej 
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyra-
żoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej 
nie da się pogodzić z umową.

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
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Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, 
przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia 
kadencji Sejmu i Senatu.

3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co 
najmniej  głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji 
Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 
5 stosuje się odpowiednio.

4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu 
i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytu-
cji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji 
Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, 
zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich 
datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia 
zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej 
zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później 
niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis 
ust. 1.

Art. 99. 

1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wy-
bierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.

2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wy-
bierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.

3. (4) Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana 
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Art. 100. 

1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie poli-
tyczne oraz wyborcy.

2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.
3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów 

oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

Rozdział IV

sejM i senat

Art. 95. 

1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm 
i Senat.

2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakre-
sie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Wybory i kadencja

Art. 96. 

1. Sejm składa się z 460 posłów.
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i propor-

cjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 97. 

1. Senat składa się ze 100 senatorów.
2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się 

w głosowaniu tajnym.

Art. 98. 

1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu 
i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze 
posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się 
Sejmu następnej kadencji.

2. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie 
później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji 
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czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i  dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg”.

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Art. 105. 

1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją dzia-
łalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani 
w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność 
poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku narusze-
nia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności 
sądowej tylko za zgodą Sejmu.

2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia man-
datu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpo-
wiedzialności karnej.

3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej 
na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia 
mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten 
czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.

4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności 
karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.

5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, 
z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli 
jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się 
Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego.

6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności kar-
nej oraz tryb postępowania określa ustawa.

Art. 106. 

Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków po-
selskich oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu 
określa ustawa.

Art. 101. 

1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego 

protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych 
w ustawie.

Posłowie i senatorowie

Art. 102. 

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.

Art. 103. 

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, 
członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii 
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie do-
tyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji 
rządowej.

2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający 
w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjo-
nariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu 
poselskiego.

3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami 
publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

Art. 104. 

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje 
wyborców.

2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają 
przed Sejmem następujące ślubowanie:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i  sumiennie wykonywać obowią-
zki wobec Narodu, strzec suwerenności i  interesów Państwa, 
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Art. 113. 

Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm 
może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowej liczby posłów uchwalić tajność obrad.

Art. 114. 

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując 
wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastęp-
stwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.

2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.

Art. 115. 

1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają 
obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania po-
selskie w ciągu 21 dni.

2. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają 
obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każ-
dym posiedzeniu Sejmu.

Art. 116. 

1. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny 
i o zawarciu pokoju.

2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej 
napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów 
międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony 
przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, 
o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej.

Art. 117. 

Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady 
pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady 
przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane 
umowy międzynarodowe lub ustawy.

Art. 107. 

1. W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalno-
ści gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa 
lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku.

2. Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą 
Sejmu podjętą na wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnię-
ty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka 
w przedmiocie pozbawienia mandatu.

Art. 108. 

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103–107.

Organizacja i działanie

Art. 109. 

1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej 

zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, 
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.

Art. 110. 

1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.
2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sej-

mu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.
3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nad-

zwyczajne.

Art. 111. 

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.

Art. 112. 

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powo-
ływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania 
konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych 
wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.
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jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowej liczby posłów.

Art. 122. 

1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek 
Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od 
dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wy-
stąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgod-
ności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może 
odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał 
za zgodną z Konstytucją.

4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą 
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli 
jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych prze-
pisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one 
nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, 
po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z po-
minięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo 
zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Try-
bunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym 
wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrze-
nia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością  
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i za-
rządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi 
Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału 
Konstytucyjnego w trybie ust. 3.

6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytu-
cyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub 

Art. 118. 

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 
100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb po-
stępowania w tej sprawie określa ustawa.

3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedsta-
wiają skutki finansowe jej wykonania.

Art. 119. 

1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.
2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatry-

wania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom 
i Radzie Ministrów.

3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie po-
prawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji.

4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępo-
wania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego 
czytania projektu.

Art. 120. 

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja prze-
widuje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, 
jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

Art. 121. 

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.
2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez 

zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. 
Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie 
stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu 
przyjętym przez Sejm.

3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowa-
ną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci 
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Rozdział V

prezydent rzeczypospolitej 
polskiej

Art. 126. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawi-
cielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy 
państwowej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konsty-
tucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na 
zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Art. 127. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach 
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję 
i może być ponownie wybrany tylko raz.

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, 
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni 
praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100.000 
obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który 
otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden 
z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego 
dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne gło-
sowanie.

5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch 

z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje 
bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy.

Art. 123. 

1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt usta-
wy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw 
dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu 
oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój 
i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.

2. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności 
w postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego.

3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany 
za pilny, termin jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin 
podpisania ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.

Art. 124. 

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 
i art. 120.

Referendum

Art. 125. 

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być prze-
prowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wy-
rażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż po-
łowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym 
mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.



48 49

Art. 130. 

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgro-
madzenia Narodowego następującej przysięgi: 

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom 
Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości 
i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywa-
teli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. 
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 131. 

1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować 
urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo 
przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent 
Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu 
o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu prze-
szkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. 
W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powie-
rza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków 
Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezy-
denta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w razie:
1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej 

lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności 

Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu 
na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej  
głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem 
Trybunału Stanu.

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kan-
dydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze 
lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu 
dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę 
głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponow-
nego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.

6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który 
w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów 
oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa 
ustawa.

Art. 128. 

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu ob-
jęcia przez niego urzędu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na 
dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 
75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospo-
litej – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, 
wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający 
w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 129. 

1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Naj-
wyższy.

2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego pro-
testu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na 
zasadach określonych w ustawie.

3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypo-
spolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzia-
nych w art. 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej.
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trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem 
określa ustawa.

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym 
samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwo-
łać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
określa ustawa.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodo-
wej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.

6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzch-
nictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

Art. 135. 

Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie we-
wnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bez-
pieczeństwa Narodowego.

Art. 136. 

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent 
Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza po-
wszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 137. 

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża 
zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Art. 138. 

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

Art. 139. 

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje 
się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezy-
denta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie 
może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.

Art. 132. 

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzę-
du ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są 
związane ze sprawowanym urzędem.

Art. 133. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosun-
kach zewnętrznych:
1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym za-

wiadamia Sejm i Senat,
2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypo-

spolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach mię-
dzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych 
przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i or-
ganizacji międzynarodowych.

2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy mię-
dzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współ-
działa z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.

Art. 134. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzch-
nictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony 
Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalne-
go i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas 
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w Konstytucji,
4) inicjatywy ustawodawczej,
5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,
6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgroma-

dzenia Narodowego,
9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę 

Kontroli,
11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tym-

czasowego pełnienia obowiązków,
13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed 

Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieuf-

ności,
15) zwoływania Rady Gabinetowej,
16) nadawania orderów i odznaczeń,
17) powoływania sędziów,
18) stosowania prawa łaski,
19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrze-

czenie się obywatelstwa polskiego,
20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyj-

nego,
22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego,
24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego,
25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego,

Art. 140. 

Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, 
do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się 
przedmiotem debaty.

Art. 141. 

1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może 
zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Mini-
strów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej.

2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Art. 142. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia 
na zasadach określonych w art. 92 i art. 93.

2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie rea-
lizacji pozostałych swoich kompetencji.

Art. 143. 

Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje sta-
tut Kancelarii oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej.

Art. 144. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych 
i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej 
ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie 
aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:
1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu 

i Senatu,
3) skracania kadencji Sejmu w  przypadkach określonych 
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Rozdział VI

rada MinistrÓw i adMinistracja 
rzĄdowa

Art. 146. 

1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone 
dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.
4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach 

Rada Ministrów w szczególności:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa,
6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknię-
cie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek 
publiczny,

8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z in-
nymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz 
zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,

11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju  
oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej 
służby wojskowej,

12) określa organizację i tryb swojej pracy.

27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej,

29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art. 145. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub 
za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu.

2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może 
nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością 
co najmniej  głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia 
Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia 
Narodowego.

3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie 
urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Prze-
pis art. 131 stosuje się odpowiednio.
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Art. 150. 

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej 
z jego obowiązkami publicznymi.

Art. 151. 

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie 
składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę: 

„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Mini-
strów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności po-
stanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, 
a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze 
najwyższym nakazem”. 
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 152. 

1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.
2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów 

określa ustawa.

Art. 153. 

1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i po-
litycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach 
administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Art. 154. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, 
który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej 
powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami 
Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia 
Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera 
przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program dzia-
łania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. 

Art. 147. 

1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady 

Ministrów.
3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję 

ministra.
4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewod-

niczący określonych w ustawach komitetów.

Art. 148. 

Prezes Rady Ministrów:
1) reprezentuje Radę Ministrów,
2) kieruje pracami Rady Ministrów,
3) wydaje rozporządzenia,
4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa spo-

soby jej wykonywania,
5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach 

i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji 

rządowej.

Art. 149. 

1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej 
lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Mini-
strów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji 
rządowej określają ustawy.

2. Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporzą-
dzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może 
uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

3. Do przewodniczącego komitetu, o którym mowa w art. 147 ust. 4, 
stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kieru-
jącego działem administracji rządowej.
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2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpo-
wiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji 
lub powierzone im przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 158. 

1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością usta-
wowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 
posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. 
Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypo-
spolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego 
przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek po-
zostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być 
poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia 
jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześ-
niej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego 
wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 
3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.

Art. 159. 

1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wy-
rażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 
69 posłów. Przepis art. 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyra-
ził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 160. 

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie 
Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Mini-
strów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów.

Art. 161. 

Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, do-
konuje zmian w składzie Rady Ministrów.

Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzie-
lenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od 
upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa 
Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady 
Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej 
powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej 
członków.

Art. 155. 

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Pre-
zydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady 
Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów 
oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powo-
łania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela 
jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie 
określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję 
Sejmu i zarządza wybory.

Art. 156. 

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Try-
bunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za 
przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

2. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek 
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 

 ustawowej liczby posłów.

Art. 157. 

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną 
odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów.
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Rozdział VII

saMorzĄd terytorialny

Art. 163. 

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone 
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 164. 

1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regional-

nego określa ustawa.
3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie 

zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 165. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przy-
sługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochro-
nie sądowej.

Art. 166. 

1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samo-
rządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorial-
nego jako zadania własne.

2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może 
zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych 
zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób 
wykonywania zadań zleconych.

Art. 162. 

1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierw-
szym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.

2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również 
w razie:
1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, 
powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania 
nowej Rady Ministrów.

4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, 
może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.
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Art. 171. 

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu 
widzenia legalności.

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu tery-
torialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie 
spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ 
stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco na-
rusza Konstytucję lub ustawy.

Art. 172. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.
2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do 

międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych 
oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi in-
nych państw.

3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzy-
stać z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.

3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego 
i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.

Art. 167. 

1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w do-
chodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody 
własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone 
w ustawie.

4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu tery-
torialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale 
dochodów publicznych.

Art. 168. 

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości 
podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Art. 169. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za 
pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bez-
pośrednie i  odbywają się w  głosowaniu tajnym. Zasady i  tryb 
zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki 
ważności wyborów określa ustawa.

3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych 
jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.

4. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, 
w granicach ustaw, ich organy stanowiące.

Art. 170. 

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze refe-
rendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu po-
chodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. 
Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
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Art. 178. 

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 
tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiada-
jące godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowe-
go ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić 
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 179. 

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wnio-
sek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Art. 180. 

1. Sędziowie są nieusuwalni.
2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesie-

nie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może 
nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach 
określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek unie-
możliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty 
sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa 
ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie 
przechodzą w stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądo-
wych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spo-
czynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.

Art. 181. 

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 
Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go 
na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbęd-
ne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 

Rozdział VIII

sĄdy i tryBunały

Art. 173. 

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174. 

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądy

Art. 175. 

1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd 
Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy woj-
skowe.

2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na 
czas wojny.

Art. 176. 

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami okre-

ślają ustawy.

Art. 177. 

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich 
sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości 
innych sądów.
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normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności są-
dów i niezawisłości sędziów.

Art. 187. 

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedli-

wości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby 
powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyż-
szego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów 
wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 
dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 
cztery lata.

4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa 
oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Trybunał Konstytucyjny

Art. 188. 

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowy-

mi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej 
w ustawie,

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne or-
gany państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi i ustawami,

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycz-
nych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, 
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 182. 

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa 
ustawa.

Art. 183. 

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszech-
nych i wojskowych w zakresie orzekania.

2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Kon-
stytucji i ustawach.

3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rze-
czypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów 
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 
Najwyższego.

Art. 184. 

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne spra-
wują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności admini-
stracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności 
z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów nor-
matywnych terenowych organów administracji rządowej.

Art. 185. 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent 
Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przed-
stawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Art. 186. 

1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konsty-
tucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów 
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Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Pre-
zes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 
Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 
186 ust. 2,

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólno-

krajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawo-
dowych,

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,
6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, mogą wystąpić z takim 
wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich 
zakresem działania.

Art. 192. 

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału 
Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Mar-
szałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Art. 193. 

Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie 
prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfiko-
wanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpo-
wiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się 
przed sądem.

Art. 194. 

1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych in-
dywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się 
wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest nie-
dopuszczalny.

Art. 189. 

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy 
centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Art. 190. 

1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie 
obowiązującą i są ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienio-
nych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie 
urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt 
nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny 
termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin 
ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o usta-
wę, a gdy chodzi o inny akt normatywny – dwunastu miesięcy. 
W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi 
nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny 
określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po 
zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów.

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konsty-
tucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, 
na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie są-
dowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w in-
nych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, 
uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie 
określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością gło-
sów.

Art. 191. 

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału 
Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, 
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Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady 
Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyż-
szej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie mini-
sterstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą 
również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.

3. Rodzaje kar orzekanych przez Trybunał Stanu określa ustawa.

Art. 199. 

1. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 zastępców prze-
wodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona 
posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodni-
czącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału 
Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania sta-
nowiska sędziego.

2. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Naj-
wyższego.

3. Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego 
Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz 
ustawom.

Art. 200. 

Członek Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybu-
nału Stanu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony 
wolności. Członek Trybunału Stanu nie może być zatrzymany lub 
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, 
jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prze-
wodniczącego Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe 
zwolnienie zatrzymanego.

Art. 201. 

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybuna-
łem określa ustawa.

2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Pre-
zydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych 
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 195. 

1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego 
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

2. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy 
i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi 
ich obowiązków.

3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania sta-
nowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodo-
wego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić 
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art. 196. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody 
Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub areszto-
wany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli 
jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku 
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe 
zwolnienie zatrzymanego.

Art. 197. 

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed 
Trybunałem określa ustawa.

Trybunał Stanu

Art. 198. 

1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym 
stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzial-
ność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent 
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Art. 204. 

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:
1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone 

w ustawie.
2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawo-

zdanie ze swojej działalności.

Art. 205. 

1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za 
zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego sta-
nowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani 
wykonywać innych zajęć zawodowych.

3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycz-
nej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie 
dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Art. 206. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody 
Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wol-
ności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub 
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa 
i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowe-
go toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się 
Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie 
zatrzymanego.

Art. 207. 

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Rozdział IX

orGany kontroli paŃstwowej 
i ochrony prawa

Najwyższa Izba Kontroli

Art. 202. 

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli pań-
stwowej.

2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.

Art. 203. 

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów admi-
nistracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych 
osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych 
z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetel-
ności.

2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów 
samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych 
komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legal-
ności, gospodarności i rzetelności.

3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu 
widzenia legalności i gospodarności działalność innych jedno-
stek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, 
w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub 
komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na 
rzecz państwa.
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Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swo-
jej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Art. 213. 

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, 
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i te-
lewizji.

2. Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji wydaje rozporządzenia, 
a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.

Art. 214. 

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani 
przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do 
partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 
publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Art. 215. 

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organiza-
cję oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.

 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Art. 208. 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw czło-
wieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach 
normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa 
ustawa.

Art. 209. 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą 
Senatu na 5 lat.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stano-
wiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wy-
konywać innych zajęć zawodowych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie 
dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Art. 210. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, 
niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie 
przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Art. 211. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sej-
mu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 
Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub areszto-
wany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli 
jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku 
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka 
Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 212. 
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Art. 218. 

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skar-
bu Państwa określa ustawa.

Art. 219. 

1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy 
budżetowej.

2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego 
szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać 
projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania 
ustawy budżetowej określa ustawa.

3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie 
krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżeto-
wym. Przepisy dotyczące projektu ustawy budżetowej stosuje się 
odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium budżetowym.

4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym 
nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada 
Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przed-
łożonego projektu ustawy.

Art. 220. 

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych 
przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm 
większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie 
ustawy budżetowej.

2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu 
budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku 
państwa.

Art. 221. 

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy 
o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy 
o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji 
finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

Rozdział X

Finanse puBliczne

Art. 216. 

1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane 
w sposób określony w ustawie.

2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub 
akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne nastę-
puje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy.
4. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finanso-

wych przez państwo następuje na zasadach i w trybie określonych 
w ustawie.

5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń 
finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny 
przekroczy  wartości rocznego produktu krajowego brutto. Spo-
sób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz 
państwowego długu publicznego określa ustawa.

Art. 217. 

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmio-
tów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także 
zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwol-
nionych od podatków następuje w drodze ustawy.
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Art. 227. 

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przy-
sługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i reali-
zowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za 
wartość polskiego pieniądza.

2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego 
Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego 
Banku Polskiego.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm 
na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii 
politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności pub-
licznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego 
Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się 
wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pie-
niężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie 
z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. 
Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku 
budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń 
polityki pieniężnej.

7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz 
szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów 
określa ustawa.

Art. 222. 

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed 
rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok 
następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przed-
łożenie projektu.

Art. 223. 

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni 
od dnia przekazania jej Senatowi.

Art. 224. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budże-
tową albo ustawę o prowizorium budżetowym przedstawioną przez 
Marszałka Sejmu. Do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium 
budżetowym nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 5.

2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybu-
nału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy 
budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej 
podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

Art. 225. 

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu usta-
wy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni 
zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Art. 226. 

1. Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budże-
towego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy 
budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

2. Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się 
z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od 
dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę o udzieleniu 
lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.
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Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają 
odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu 
terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony 
stan nadzwyczajny.

Art. 229. 

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej 
wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan 
wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Art. 230. 

1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeń-
stwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypo-
spolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo 
na całym terytorium państwa.

2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą 
Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

Art. 231. 

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego 
Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin 
od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporzą-
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględ-
ną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów.

Art. 232. 

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicz-
nych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia 
Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 
dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. 
Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

Rozdział XI

stany nadzwyczajne

Art. 228. 

1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytu-
cyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni 
stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski 
żywiołowej.

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie 
ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu 
podaniu do publicznej wiadomości.

3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim 
mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela 
w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.

4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat 
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwy-
czajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak 
najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konsty-
tucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu 
terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
ustawy o stanach nadzwyczajnych.

7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakoń-
czeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone 
referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory 
do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory 
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Rozdział XII

zMiana konstytucji

Art. 235. 

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 
 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jed-
nakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuż-
szym niż 60 dni przez Senat.

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może 
odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia 
Sejmowi projektu ustawy.

4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co naj-
mniej  głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II 
lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego 
dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.

6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału  
I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 
45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia 
referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty 
te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocz-
nie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia 
wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą 
opowiedziała się większość głosujących.

7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek 

Art. 233. 

1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może 
ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowie-
ka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, 
art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie 
odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra 
osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 
i art. 72 (rodzina i dziecko).

2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i oby-
watela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego 
braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności 
i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej),  
art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność miesz-
kania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 
(prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 
(prawo do wypoczynku).

Art. 234. 

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na po-
siedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów 
wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach 
określonych w art. 228 ust. 3–5. Rozporządzenia te podlegają za-
twierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł 
powszechnie obowiązującego prawa.
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Rozdział XIII

przepisy przejściowe i koŃcowe

Art. 236. 

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów 
przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania 
Konstytucji.

2. Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. 1 w zakresie dotyczącym 
postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną uchwalone 
przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji. Do czasu 
wejścia w życie tych ustaw obowiązują przepisy dotyczące rewizji 
nadzwyczajnej od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 237. 

1. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji w sprawach 
o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach 
rejonowych, przy czym o karze aresztu orzeka sąd.

2. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd.

Art. 238. 

1. Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i  osób 
wchodzących w ich skład wybranych lub powołanych przed wej-
ściem w życie Konstytucji kończy się z upływem okresu ustalo-
nego w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
Konstytucji.

2. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w ży-
cie Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub powo-
łania upłynął okres dłuższy niż ustalony przez Konstytucję, kadencja 

Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną 
ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę 
w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.



86 87

Art. 241. 

1. Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpo-
spolitą Polską na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji 
przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje 
się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w usta-
wie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli z treści 
umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw 
wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.

2. Rada Ministrów w ciągu 2 lat od wejścia w życie Konstytucji przed-
stawi Sejmowi wykaz umów międzynarodowych zawierających 
postanowienia niezgodne z Konstytucją.

3. Senatorowie wybrani przed dniem wejścia w życie Konstytucji, 
którzy nie ukończyli 30 lat, zachowują swoje mandaty do końca 
kadencji, na którą zostali wybrani.

4. Połączenie mandatu posła lub senatora z funkcją lub zatrudnieniem, 
których dotyczy zakaz określony w art. 103, powoduje wygaśnięcie 
mandatu po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie Konstytucji, 
chyba że poseł albo senator wcześniej zrzeknie się funkcji albo 
ustanie zatrudnienie.

5. Sprawy będące przedmiotem postępowania ustawodawczego 
albo przed Trybunałem Konstytucyjnym bądź Trybunałem Stanu, 
a rozpoczęte przed wejściem w życie Konstytucji, są prowadzone 
zgodnie z przepisami konstytucyjnymi obowiązującymi w dniu 
rozpoczęcia sprawy.

6. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów 
ustali, które z uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministrów 
lub innych organów administracji rządowej, podjęte lub wydane 
przed dniem wejścia w życie Konstytucji, wymagają – stosownie do 
warunków określonych w art. 87 ust. 1 i art. 92 Konstytucji – zastą-
pienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie upoważnie-
nia ustawy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów 
przedstawi Sejmowi. W tym samym okresie Rada Ministrów przed-
stawi Sejmowi projekt ustawy określającej, które akty normatywne 
organów administracji rządowej, wydane przed dniem wejścia 
w życie Konstytucji, stają się uchwałami albo zarządzeniami w ro-
zumieniu art. 93 Konstytucji.

konstytucyjna organów władzy publicznej lub osób wchodzących 
w ich skład upływa po roku od dnia wejścia w życie Konstytucji.

3. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia 
w życie Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub 
powołania upłynął okres krótszy niż ustalony przez Konstytucję 
dla konstytucyjnych organów władzy publicznej lub osób wcho-
dzących w ich skład, czas, w którym organy te lub osoby pełniły 
funkcje według przepisów dotychczasowych, wlicza się do kadencji 
ustalonej w Konstytucji.

Art. 239. 

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją ustaw 
uchwalonych przed dniem jej wejścia w życie nie są ostateczne 
i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego większością  głosów, w obecno-
ści co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie dotyczy to 
orzeczeń wydanych w następstwie pytań prawnych do Trybunału 
Konstytucyjnego.

2. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytu-
cyjny powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, wszczęte przed 
wejściem w życie Konstytucji, podlega umorzeniu.

3. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie ustalenia wykładni ustaw tracą moc powszech-
nie obowiązującą. W mocy pozostają prawomocne wyroki sądu 
oraz inne prawomocne decyzje organów władzy publicznej, podjęte 
z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego przez Trybunał 
Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.

Art. 240. 

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa 
może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąga-
nie zobowiązań w centralnym banku państwa.
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Przypisy

1. Art. 31 ust. 3 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2001.28.319).

2. Art. 55 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
(Dz.U.2006.200.1471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2006 r.

3. Art. 93 ust. 1 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2001.28.319).

4. Art. 99 ust. 3 dodany przez art. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
(Dz.U.2009.114.946) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 października 2009 r., 
z tym że przepis nin. artykułu ma zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu 
następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie – zob. też 
art. 2 ustawy zmieniającej.

7. Obowiązujące w dniu wejścia w życie Konstytucji akty prawa miej-
scowego oraz przepisy gminne stają się aktami prawa miejscowego 
w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji.

Art. 242. 

Tracą moc:
1) ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajem-

nych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonaw-
czą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym  
(Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 
oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488),

2) ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przy-
gotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. Nr 67, poz. 336 i z 1994 r. Nr 61, poz. 251).

Art. 243. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie  
3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.



Dz.U.1993.61.284
1994-10-10  uzup.  Dz.U.1995.36.175/1 ogólne
  uzup.  Dz.U.1995.36.175/2 ogólne
  uzup.  Dz.U.1995.36.176 ogólne
1995-02-01  zm.  Dz.U.1995.36.177 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
1998-11-01  zm.  Dz.U.1998.147.962 art. 1, art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 3
2000-11-01  uzup.  Dz.U.2001.23.266 ogólne
2003-03-01  uzup.  Dz.U.2003.42.364 ogólne
2010-06-01  zm.  Dz.U.2010.90.587 ogólne

konwencja   
o ochronie praw 
człowieka  
i podstawowych 
wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,  
zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8  
oraz uzupełniona Protokołem nr 2.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 listopada 1950 r. została sporządzona w Rzymie Konwen-
cja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, 
w następującym brzmieniu:

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA 
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady 
Europy,

zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 
grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych;

zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego 
i efektywnego stosowania zawartych w niej praw;

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej 
członków i że jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona 
oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;

potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności, któ-
re są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których 
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Rozdział I

prawa i wolności

Artykuł 2 

Prawo do życia

1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. 
Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki 
wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestępstwo, za 
które ustawa przewiduje taką karę.

2. Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, 
jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły:
a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą;
b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub unie-

możliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie 
z prawem,

c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia 
zamieszek lub powstania.

Artykuł 3 

Zakaz tortur

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżają-
cemu traktowaniu albo karaniu.

Artykuł 4 

Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.

zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście demo-
kratycznym ustroju politycznym, a z drugiej – na jednolitym pojmo-
waniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których się one 
odwołują;

zdecydowane jako Rządy państw europejskich, działających w tym 
samym duchu i posiadających wspólne dziedzictwo ideałów i tradycji 
politycznych, poszanowania wolności i rządów prawa, podjąć pierwsze 
kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymie-
nionych w Powszechnej Deklaracji,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 

Obowiązek przestrzegania praw człowieka

Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu człowiekowi, 
podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności określone w rozdziale I 
niniejszej konwencji.
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lub zgodnego z  prawem pozbawienia nieletniego wolności 
w celu postawienia go przed właściwym organem;

e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapo-
bieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo 
chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi;

f)  zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby, w celu 
zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium pań-
stwa, lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o wy-
dalenie lub ekstradycję.

2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zro-
zumiałym dla niego języku poinformowany o przyczynach zatrzy-
mania i o stawianych mu zarzutach.

3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami 
ustępu 1 lit. c) niniejszego artykułu powinien zostać niezwłocznie 
postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym 
przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być 
sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowa-
nia. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji 
zapewniających stawienie się na rozprawę.

4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresz-
towanie, ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bez-
zwłocznie przez sąd legalności pozbawienia wolności i zarządzenia 
zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem.

5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego arty-
kułu zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.

Artykuł 6 

Prawo do rzetelnego procesu sądowego

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia 
jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstron-
ny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach 
i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postę-
powanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą 

2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej 
lub obowiązkowej.

3. W rozumieniu tego artykułu pojęcie „praca przymusowa lub obo-
wiązkowa” nie obejmuje:
a) żadnej pracy, jakiej wymaga się zwykle w ramach wykonywania 

kary pozbawienia wolności orzeczonej zgodnie z postanowienia-
mi artykułu 5 niniejszej konwencji lub w okresie warunkowego 
zwolnienia;

b) żadnej służby o charakterze wojskowym bądź służby wymaganej 
zamiast obowiązkowej służby wojskowej w tych krajach, które 
uznają odmowę służby wojskowej ze względu na przekonania;

c) żadnych świadczeń wymaganych w stanach nadzwyczajnych 
lub klęsk zagrażających życiu lub dobru społeczeństwa;

d) żadnej pracy ani świadczeń stanowiących część zwykłych obo-
wiązków obywatelskich.

Artykuł 5 

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt 
nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących 
przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:
a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania 

przez właściwy sąd;
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku 

niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orze-
czeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania określonego 
w ustawie obowiązku;

c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu po-
stawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione 
podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub, jeśli jest 
to konieczne, w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu 
lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu;

d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z pra-
wem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego 
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zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również 
wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć 
w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.

2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu oso-
by winnej działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia 
stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad uznanych 
przez narody cywilizowane.

Artykuł 8 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i ro-
dzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzysta-
nie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez 
ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwa-
gi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 
dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie 
przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw 
i wolności innych osób.

Artykuł 9 

Wolność myśli, sumienia i wyznania

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to 
obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność 
uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie 
lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie 
kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podle- 
gać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez 
ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwa-
gi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku 
publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności 
innych osób.

być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów 
obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo 
państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego 
dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego 
stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uzna-
nych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby 
przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uwa-
ża się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie 
z ustawą.

3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co 
najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku 

dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego prze-
ciwko niemu oskarżenia;

b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania 
obrony;

c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie 
obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie 
kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy obroń-
cy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru 
sprawiedliwości;

d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków 
oskarżenia oraz żądania obecności i  przesłuchania świad- 
ków obrony na takich samych warunkach jak świadków os-
karżenia;

e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie 
lub nie mówi językiem używanym w sądzie.

Artykuł 7 

Zakaz karania bez podstawy prawnej

1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu pole-
gającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według 
prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu 
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Artykuł 12 

Prawo do zawarcia małżeństwa

Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regu-
lującymi korzystanie z tego prawa.

Artykuł 13 

Prawo do skutecznego środka odwoławczego

Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej konwencji zostały 
naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właś-
ciwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały 
osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.

Artykuł 14 

Zakaz dyskryminacji

Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwen-
cji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich 
powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania poli-
tyczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność 
do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek 
innych przyczyn.

Artykuł 15 

Uchylanie stosowania zobowiązań w stanie  
niebezpieczeństwa publicznego

1. W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego 
zagrażającego życiu narodu, każda z Wysokich Układających się 
Stron może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań wy-
nikających z niniejszej konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym 
wymogom sytuacji, pod warunkiem że środki te nie są sprzeczne z in-
nymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Artykuł 10 

Wolność wyrażania opinii

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw 
do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, te-
lewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i od-
powiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, wa-
runkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez 
ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie 
bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bez-
pieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia 
zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze 
względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na 
zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Artykuł 11 

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się 
oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem two-
rzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochro-
ny swoich interesów.

2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom 
niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie 
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwo-
wego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestęp-
stwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności 
innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu 
zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez 
członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.
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Rozdział II

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW 
CZŁOWIEKA

Artykuł 19 

Utworzenie Trybunału

W celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań wynikających dla 
Wysokich Układających się Stron z Konwencji i jej protokołów tworzy 
się Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej „Trybunałem”. 
Działa on w sposób stały.

Artykuł 20 

Liczba sędziów

Trybunał składa się z sędziów, których liczba równa jest liczbie Wyso-
kich Układających się Stron.

Artykuł 21 

Wymogi sprawowania urzędu

1. Sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym 
i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego 
urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji.

2. Sędziowie zasiadają w Trybunale we własnym imieniu.
3. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału 

w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, 
bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym 

2. Na podstawie powyższego przepisu nie można uchylić zobowią-
zań wynikających z artykułu 2, z wyjątkiem przypadków śmierci 
będących wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych, oraz 
zobowiązań zawartych w artykułach 3, 4 (ustęp 1) i 7.

3. Każda z Wysokich Układających się Stron, korzystając z prawa do 
uchylenia zobowiązań, poinformuje wyczerpująco Sekretarza Ge-
neralnego Rady Europy o środkach, które podjęła, oraz powodach 
ich zastosowania. Informować będzie również Sekretarza General-
nego Rady Europy, kiedy podjęte środki przestaną działać, a przepisy 
konwencji będą ponownie w pełni stosowane.

Artykuł 16 

Ograniczenia działalności politycznej cudzoziemców

Żadnego z postanowień artykułów 10, 11 i 14 nie można uznać za wyłą-
czające prawo Wysokiej Układającej się Strony do ograniczenia dzia-
łalności politycznej cudzoziemców.

Artykuł 17 

Zakaz nadużycia praw

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie może być interpretowa-
ne jako przyznanie jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa 
do podjęcia działań lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia 
praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji albo ich ogra-
niczenia w większym stopniu, niż to przewiduje konwencja.

Artykuł 18 

Granice stosowania ograniczeń praw

Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala niniejsza konwencja, 
nie będą stosowane w innych celach niż te, dla których je wprowa-
dzono.
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Artykuł 25

Zgromadzenie plenarne Trybunału

Zgromadzenie plenarne Trybunału:
a) wybiera swojego Przewodniczącego i jednego lub dwóch wi-

ceprzewodniczących na okres trzech lat; mogą oni być wybrani 
ponownie;

b) tworzy Izby ustanowione na czas wyznaczony;
c) wybiera Przewodniczących Izb Trybunału; mogą oni być wybrani 

ponownie;
d) uchwala regulamin Trybunału;
e) wybiera Szefa Kancelarii i jednego lub więcej zastępców Szefa 

Kancelarii;
f)  występuje z wnioskiem w trybie artykułu 26 ustęp 2.

Artykuł 26

Skład jednego sędziego, komitety, Izby i Wielka Izba

1. W celu rozpatrzenia wniesionych spraw Trybunał zasiada w składzie 
jednego sędziego, komitetów trzech sędziów, Izb siedmiu sędziów 
i Wielkiej Izby siedemnastu sędziów. Komitety tworzone są przez 
Izby Trybunału na czas wyznaczony.

2. Na wniosek Zgromadzenia plenarnego Trybunału, Komitet Mini-
strów może, na zasadzie jednomyślnej decyzji i na czas wyznaczony, 
zmniejszyć do pięciu liczbę sędziów w Izbach.

3. Zasiadając jednoosobowo sędzia nie rozpatruje skarg przeciwko 
Wysokiej Układającej się Stronie, z ramienia której został wybrany.

4. W składzie Izby i Wielkiej Izby zasiada z urzędu sędzia wybra-
ny z ramienia zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony. 
W przypadku braku takiego sędziego albo gdy sędzia taki nie jest 
w stanie zasiadać, funkcję sędziego pełni inna osoba wybrana przez 
Przewodniczącego Trybunału z listy uprzednio przedłożonej przez 
tę Stronę.

5. W składzie Wielkiej Izby zasiadają także: Przewodniczący Trybuna-
łu, wiceprzewodniczący, Przewodniczący Izb oraz inni sędziowie 

wymiarze czasu; wszelkie kwestie wynikające ze stosowania niniej-
szego ustępu rozstrzyga sam Trybunał.

Artykuł 22 

Wybór sędziów

1. Sędziów wybiera Zgromadzenie Parlamentarne w odniesieniu do 
każdej Wysokiej Układającej się Strony, większością głosów, z listy 
trzech kandydatów przedstawionych przez Wysoką Układającą 
się Stronę.

2. (uchylony).

Artykuł 23

Kadencja i odwoływanie

1. Sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat. Nie mogą oni być 
wybierani ponownie.

2. Kadencja sędziów upływa z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 
70 lat.

3. Sędziowie sprawują swój urząd do czasu ich zastąpienia. Zajmują 
się oni jednak nadal sprawami, które zaczęli rozpoznawać.

4. Żaden sędzia nie może być odwołany z urzędu, chyba że pozostali 
sędziowie postanowią większością dwóch trzecich głosów, że sędzia 
ten przestał spełniać stawiane wymogi.

Artykuł 24

Kancelaria i sprawozdawcy

1. Trybunał posiada Kancelarię, której funkcje i organizację określa 
regulamin Trybunału.

2. Zasiadając w składzie jednego sędziego Trybunał korzysta z pomocy 
sprawozdawców, którzy działają pod kierunkiem Przewodniczącego 
Trybunału. Wchodzą oni w skład Kancelarii Trybunału.
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to, czy ta Strona sprzeciwiła się zastosowaniu procedury na pod-
stawie ustępu 1.b.

Artykuł 29

Decyzje Izby w sprawie dopuszczalności i przedmiotu

1. Jeśli żadna decyzja nie została podjęta na podstawie artykułu 27 
lub 28, albo nie wydano wyroku na podstawie artykułu 28, decyzję 
w sprawie dopuszczalności i przedmiotu skarg indywidualnych 
wniesionych w trybie artykułu 34 podejmuje Izba. Decyzja w spra-
wie dopuszczalności może zostać podjęta odrębnie.

2. W sprawie dopuszczalności i przedmiotu skarg międzypaństwo-
wych wniesionych w trybie art. 33 decyduje Izba. Decyzję w spra-
wie dopuszczalności podejmuje się odrębnie, chyba że Trybunał, 
w wyjątkowych przypadkach, postanowi inaczej.

3. (uchylony).

Artykuł 30 

Zrzeczenie się właściwości na rzecz Wielkiej Izby

Jeśli w sprawie toczącej się przed Izbą pojawia się poważne zagad-
nienie dotyczące interpretacji Konwencji lub jej protokołów lub jeśli 
rozstrzygnięcie takiego zagadnienie może doprowadzić do sprzecz-
ności z wyrokiem wydanym wcześniej przez Trybunał, Izba może, 
w każdym czasie przed wydaniem swego wyroku, zrzec się swojej 
właściwości na rzecz Wielkiej Izby, chyba że sprzeciwia się temu 
jedna ze stron.

Artykuł 31

Kompetencje Wielkiej Izby

Wielka Izba:
a) rozstrzyga skargi wniesione albo w trybie artykułu 33 lub 34, jeśli 

Izba zrzekła się właściwości na podstawie artykułu 30, albo – jeśli 
sprawa została jej przekazana – w trybie artykułu 43,

wybrani zgodnie z regulaminem Trybunału. W przypadku przeka-
zania sprawy do Wielkiej Izby w trybie artykułu 43 żaden sędzia ze 
składu Izby, która wydała wyrok, nie zasiada w składzie Wielkiej 
Izby, z wyjątkiem Przewodniczącego Izby i sędziego, który zasiadał 
z ramienia zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony.

Artykuł 27

Kompetencja sędziów zasiadających jednoosobowo

1. Sędzia zasiadający jednoosobowo może uznać za niedopuszczalną 
lub skreślić z listy spraw w Trybunale skargę wniesioną na podstawie 
artykułu 34, jeśli taka decyzja może zostać podjęta bez dalszego 
rozpatrywania.

2. Decyzja taka jest ostateczna.
3. Jeśli sędzia zasiadający jednoosobowo nie uzna skargi za niedopusz-

czalną albo nie skreśli jej, sędzia ten przekazuje ją do komitetu lub 
do Izby w celu dalszego rozpatrywania.

Artykuł 28

Kompetencja komitetów

1. W odniesieniu do skargi wniesionej na podstawie artykułu 34 ko-
mitet może, na zasadzie jednomyślności,
a) uznać ją za niedopuszczalną lub skreślić z listy spraw, jeśli taka 

decyzja może zostać podjęta bez dalszego rozpatrywania; lub
b) uznać ją za dopuszczalną i wydać w tym samym czasie wyrok 

w sprawie przedmiotu skargi, jeśli tkwiące u podstaw sprawy 
zagadnienie dotyczące wykładni lub stosowania Konwencji lub 
jej Protokołów jest już przedmiotem ugruntowanego orzeczni-
ctwa Trybunału.

2. Decyzje i wyroki wydane na podstawie ustępu 2 są ostateczne.
3. Jeśli sędzia wybrany z ramienia Wysokiej Układającej się Strony nie 

jest członkiem komitetu, komitet może na każdym etapie postępo-
wania zaprosić tego sędziego do zajęcia miejsca jednego z członków 
komitetu, mając na względzie wszystkie istotne czynniki, włączając 
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międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu 
miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 
34, która:
a) jest anonimowa lub
b) jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez 

Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej między-
narodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, i jeśli 
skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.

3. Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną 
wniesioną w trybie artykułu 34, jeśli uważa, że:
a) skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami Konwencji lub 

jej Protokołów, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona lub 
stanowi nadużycie prawa do skargi; lub

b) skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku, chyba że poszano-
wanie praw człowieka w rozumieniu Konwencji i jej Protokołów 
wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi oraz pod warunkiem, 
że żadna sprawa, która nie została należycie rozpatrzona przez 
sąd krajowy, nie może być odrzucona na tej podstawie.

4. Trybunał odrzuca każdą skargę, którą uzna za niedopuszczalną 
w myśl niniejszego artykułu. Trybunał może tak zdecydować w każ-
dej fazie postępowania.

Artykuł 36 

Interwencja strony trzeciej

1. We wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Izbę lub Wielką Izbę 
Wysoka Układająca się Strona, której obywatelem jest skarżący, 
ma prawo do przedkładania pisemnych uwag i do uczestnictwa 
w rozprawach.

2. Przewodniczący Trybunału może, w interesie wymiaru sprawiedli-
wości, zaprosić każdą Wysoką Układającą się Stronę, która nie jest 
stroną w postępowaniu, lub każdą zainteresowaną osobę, inną niż 
osoba skarżąca, do przedkładania pisemnych uwag i do uczestni-
ctwa w rozprawach.

b) postanawia w kwestiach przekazanych Trybunałowi przez Ko-
mitet Ministrów zgodnie z artykułem 46 ustęp 4; oraz

c) rozpatruje wnioski o wydanie opinii doradczych, przedłożone 
w trybie artykułu 47.

Artykuł 32 

Właściwość Trybunału

1. Trybunał jest właściwy do rozpoznania wszystkich spraw dotyczą-
cych interpretacji i stosowania Konwencji i jej protokołów, które 
zostaną mu przedłożone na podstawie artykułów 33, 34, 46 i 47.

2. Spór dotyczący właściwości Trybunału rozstrzyga sam Trybunał.

Artykuł 33 

Sprawy międzypaństwowe

Każda z Wysokich Układających się Stron może wnieść skargę do Try-
bunału, jeśli uważa, że inna Wysoka Układająca się Strona naruszyła 
postanowienia Konwencji lub jej protokołów.

Artykuł 34 

Skargi indywidualne

Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządo-
wej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez 
jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w Konwencji 
lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie 
przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.

Artykuł 35 

Wymogi dopuszczalności

1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem we-
wnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa 
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3. Jeśli zdołano doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy, 
Trybunał skreśla skargę z listy spraw w formie decyzji, która ograni-
cza się do krótkiego przedstawienia faktów i przyjętego rozwiązania.

4. Taką decyzję przekazuje się Komitetowi Ministrów, który czuwa 
nad wykonaniem warunków polubownego załatwienia określo-
nych w decyzji.

Artykuł 40 

Publiczne rozprawy i dostęp do dokumentów

1. Rozprawy są publiczne, chyba że Trybunał zdecyduje inaczej ze 
względu na wyjątkowe okoliczności.

2. Dokumenty złożone u Szefa Kancelarii są publicznie dostępne, 
chyba że Przewodniczący Trybunału zdecyduje inaczej.

Artykuł 41 

Słuszne zadośćuczynienie

Jeśli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej 
protokołów, oraz jeśli prawo wewnętrzne zainteresowanej Wysokiej 
Układającej się Strony pozwala tylko na częściowe usunięcie konse-
kwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi potrzeba, 
słuszne zadośćuczynienie pokrzywdzonej stronie.

Artykuł 42 

Wyroki Izb

Wyroki Izb stają się ostateczne zgodnie z postanowieniami artykułu 
44 ustęp 2.

Artykuł 43 

Przekazanie do Wielkiej Izby

1. W okresie trzech miesięcy od daty wydania wyroku przez Izbę 
każda ze stron postępowania może, w wyjątkowych przypadkach, 
wnioskować o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby.

3. We wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Izbę lub Wielką 
Izbę, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy może przedkładać 
pisemne uwagi i uczestniczyć w rozprawach.

Artykuł 37 

Skreślenie skargi z listy

1. Trybunał może w każdej fazie postępowania zdecydować o skreśle-
niu skargi z listy spraw, jeżeli okoliczności prowadzą do wniosku, że:
a) skarżący nie podtrzymuje swej skargi lub
b) spór został już rozstrzygnięty, lub
c) z jakiejkolwiek innej przyczyny ustalonej przez Trybunał nie jest 

uzasadnione dalsze rozpatrywanie skargi.
Jednakże Trybunał kontynuuje rozpatrywanie skargi, jeśli wymaga 
tego poszanowanie praw człowieka w rozumieniu Konwencji i jej 
protokołów.

2. Trybunał może podjąć decyzję o ponownym wpisaniu skargi na listę 
spraw, jeśli uzna, że okoliczności uzasadniają takie postępowanie.

Artykuł 38

Rozpatrywanie sprawy

Trybunał rozpatruje sprawę z udziałem przedstawicieli stron i, jeśli za-
chodzi potrzeba, podejmuje dochodzenie, a zainteresowane Wysokie 
Układające się Strony udzielą dla jego skutecznego przeprowadzenia 
wszelkich niezbędnych ułatwień.

Artykuł 39

Polubowne załatwianie

1. Na każdym etapie postępowania Trybunał może postawić się do 
dyspozycji zainteresowanych stron celem polubownego załatwienia 
sprawy na zasadach poszanowania praw człowieka w rozumieniu 
Konwencji i jej Protokołów.

2. Postępowanie prowadzone w trybie ustępu 1 jest poufne.



112 113

2. Ostateczny wyrok Trybunału przekazuje się Komitetowi Ministrów, 
który czuwa nad jego wykonaniem.

3. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że czuwanie nad wykonaniem 
ostatecznego wyroku jest utrudnione przez problem z wykładnią 
wyroku, może on przekazać to zagadnienie Trybunałowi w celu 
rozstrzygnięcia w kwestii wykładni. Decyzja o przekazaniu podej-
mowana jest większością dwóch trzecich głosów przedstawicieli 
uprawnionych do zasiadania w Komitecie.

4. Jeśli Komitet Ministrów uważa, że Wysoka Układająca się Strona 
odmawia przestrzegania ostatecznego wyroku w sprawie, w której 
jest stroną może on, po doręczeniu tej Stronie formalnego zawia-
domienia oraz na podstawie decyzji podjętej większością dwóch 
trzecich głosów przedstawicieli uprawnionych do zasiadania w Ko-
mitecie, przekazać Trybunałowi zapytanie, czy ta Strona nie wyko-
nała swojego zobowiązania na podstawie ustępu 1.

5. Jeśli Trybunał stwierdza, że miało miejsce naruszenie ustępu 1, 
przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów w celu rozważenia środ-
ków, jakie należy podjąć. Jeśli Trybunał stwierdza brak naruszenia 
ustępu 1, przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów, który kończy 
rozpatrywanie sprawy.

Artykuł 47 

Opinie doradcze

1. Trybunał może, na wniosek Komitetu Ministrów, wydawać opinie 
doradcze w kwestiach prawnych dotyczących wykładni Konwencji 
i jej protokołów.

2. Powyższe opinie nie mogą dotyczyć treści i zakresu praw i wolności 
określonych w rozdziale I Konwencji i w jej protokołach ani jakich-
kolwiek innych zagadnień, które Trybunał lub Komitet Ministrów 
mogłyby rozpatrywać w wyniku postępowania podjętego na pod-
stawie postanowień Konwencji.

3. Decyzje Komitetu Ministrów w sprawie wniosku o opinię doradczą 
Trybunału podejmowane są większością głosów przedstawicieli 
uprawnionych do zasiadania w Komitecie.

2. Zespół pięciu sędziów Wielkiej Izby przyjmie wniosek, jeśli sprawa 
ujawnia poważne zagadnienie dotyczące interpretacji lub stosowa-
nia Konwencji i jej protokołów lub poważną kwestię o znaczeniu 
ogólnym.

3. Jeśli zespół przyjął wniosek, sprawę rozstrzyga Wielka Izba w dro-
dze wyroku.

Artykuł 44 

Ostateczne wyroki

1. Wyrok Wielkiej Izby jest ostateczny.
2. Wyrok Izby staje się ostateczny:

a) jeśli strony oświadczają, że nie będą wnioskować przekazania 
sprawy do Wielkiej Izby, lub

b) trzy miesiące od daty wydania wyroku, jeśli nie złożono wniosku 
o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby, lub

c) jeśli zespół Wielkiej Izby odrzuci wniosek o przekazanie w trybie 
artykułu 43.

3. Ostateczny wyrok podlega opublikowaniu.

Artykuł 45 

Uzasadnienie wyroków i decyzji

1. Wyroki, jak również decyzje uznające skargi za dopuszczalne lub 
niedopuszczalne, zawierają uzasadnienie.

2. Jeżeli wyrok w całości lub w części nie wyraża jednomyślnej opi-
nii sędziów, każdy sędzia jest uprawniony do załączenia opinii 
odrębnej.

Artykuł 46

Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania 
ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w któ-
rych są stronami.
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Rozdział III

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 52 

Zasięganie informacji przez Sekretarza Generalnego

Na żądanie Sekretarza Generalnego Rady Europy każda Wysoka Ukła-
dająca się Strona złoży wyjaśnienie w sprawie sposobu, w jaki jej prawo 
wewnętrzne zapewnia skuteczne stosowanie wszystkich postanowień 
niniejszej konwencji.

Artykuł 53 

Ochrona uznanych praw człowieka

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie będzie interpretowane 
jako ograniczające lub wyłączające jakiekolwiek prawa człowieka lub 
podstawowe wolności, które mogą być zagwarantowane przez ustawę 
każdej Wysokiej Układającej się Strony lub jakąkolwiek inną umowę, 
której państwo to jest Stroną.

Artykuł 54 

Kompetencje Komitetu Ministrów

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie narusza uprawnień przy-
znanych Komitetowi Ministrów na podstawie Statutu Rady Europy.

Artykuł 48 

Kompetencja doradcza Trybunału

Trybunał rozstrzyga, czy wniosek o wydanie opinii doradczej przedło-
żony przez Komitet Ministrów mieści się w jego kompetencji określonej 
w artykule 47.

Artykuł 49 

Uzasadnienie opinii doradczych

1. Opinia doradcza Trybunału zawiera uzasadnienie.
2. Jeżeli opinia doradcza w całości lub w części nie wyraża jedno-

myślnej opinii sędziów, każdy sędzia jest uprawniony do załączenia 
opinii odrębnej.

3. Opinię doradczą przekazuje się Komitetowi Ministrów.

Artykuł 50 

Koszty działalności Trybunału

Koszty działalności Trybunału ponosi Rada Europy.

Artykuł 51 

Przywileje i immunitety sędziów

Sędziowie są uprawnieni w czasie pełnienia swoich funkcji do korzy-
stania z przywilejów i immunitetów przewidzianych w artykule 40 
Statutu Rady Europy i w porozumieniach zawartych na jego podstawie.
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Artykuł 57 

Zastrzeżenia

1. Każde Państwo może, przy podpisaniu niniejszej Konwencji lub 
przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, dokonać zastrzeżenia 
odnośnie do każdego z przepisów konwencji w takim zakresie, w ja-
kim ustawa obowiązująca na jego terytorium jest z tym przepisem 
niezgodna. Na podstawie niniejszego artykułu niedopuszczalne są 
zastrzeżenia o charakterze ogólnym.

2. Każde zastrzeżenie złożone na podstawie niniejszego artykułu po-
winno zawierać krótkie przedstawienie treści ustawy, której dotyczy.

Artykuł 58 

Wypowiedzenie

1. Wysoka Układająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą kon-
wencję nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty, w której 
stała się jej stroną, i z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia zawartego w notyfikacji skierowanej do Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, który poinformuje o tym inne Wysokie 
Układające się Strony.

2. Powyższe wypowiedzenie nie zwalnia zainteresowanej Wysokiej 
Układającej się Strony od zobowiązań wynikających z konwen-
cji w odniesieniu do każdego działania, które mogąc naruszać te 
zobowiązania byłoby podjęte przed upływem terminu, w którym 
wypowiedzenie stało się skuteczne.

3. Każda Wysoka Układająca się Strona, która przestaje być członkiem 
Rady Europy, przestaje być na tych samych warunkach stroną ni-
niejszej konwencji.

4. Konwencja może być wypowiedziana zgodnie z przepisami po-
przednich ustępów w odniesieniu do każdego terytorium, w sto-
sunku do którego oświadczono o  jej obowiązywaniu zgodnie 
z artykułem 56.

Artykuł 55 

Wyłączenie innych środków rozstrzygania sporów

Wysokie Układające się Strony zgadzają się, że, wyjąwszy porozumienia 
szczególne, nie będą wykorzystywały obowiązujących między nimi 
traktatów, konwencji lub deklaracji dla skierowania, w drodze skargi, 
sporu powstałego w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszej 
konwencji do rozpatrzenia w ramach innych sposobów rozstrzygania 
sporów niż przewidziane w niniejszej konwencji.

Artykuł 56 

Terytorialny zakres stosowania

1. Każde Państwo może w chwili ratyfikacji lub w jakimkolwiek póź-
niejszym czasie oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do 
Sekretarza Generalnego Rady Europy, że niniejsza konwencja obo-
wiązywać będzie, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego artykułu, na 
wszystkich lub niektórych terytoriach, za których stosunki między-
narodowe Państwo to odpowiada.

2. Konwencja obowiązywać będzie na terytorium lub terytoriach 
wymienionych w notyfikacji, począwszy od trzydziestego dnia po 
otrzymaniu tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Eu-
ropy.

3. Postanowienia niniejszej konwencji będą stosowane na tych tery-
toriach odpowiednio do miejscowych wymogów.

4. Każde Państwo, które złożyło deklarację na podstawie ustępu 1 
niniejszego artykułu, może w każdym późniejszym czasie uznać 
w odniesieniu do jednego lub wielu terytoriów wymienionych 
w tej deklaracji kompetencję Trybunału do przyjmowania skarg 
od jednostek, organizacji pozarządowych lub grup osób, zgodnie 
z artykułem 34 Konwencji.
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Prawa wynikające z Protokołów nr 1, 4, 6, 7, 12, 13  
wprowadzone do Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności

Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności  

Paryż, 20 marca 1952 roku  Państwa-Sygnatariusze, Członkowie Rady Europy, zdecydo-
wane podjąć odpowiednie środki zmierzające do zapewnienia wspólnych gwarancji praw 
i wolności, innych aniżeli te, które są już zawarte w Rozdziale I Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r. 
(zwanej dalej „Konwencją”), uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 

Ochrona własności 
Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego 
mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że 
w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę 
oraz zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. 
Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać 
prawa Państwa do wydawania takich ustaw, jakie uzna za konieczne 
dla uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z intere-
sem powszechnym lub w celu zapewnienia uiszczania podatków bądź 
innych należności lub kar pieniężnych. 

Artykuł 2 

Prawo do nauki 
Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje 
funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo 
rodziców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z ich 
własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. 

Artykuł 3

Prawo do wolnych wyborów 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się organizować 

Artykuł 59

Podpisanie i ratyfikacja

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla Członków Rady 
Europy. Podlega ona ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne składa 
się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

2. Unia Europejska może przystąpić do niniejszej Konwencji.
3. Niniejsza konwencja wejdzie w życie po złożeniu dziesięciu doku-

mentów ratyfikacyjnych.
4. W odniesieniu do każdego sygnatariusza, który dokona ratyfikacji 

w dalszej kolejności, konwencja wchodzi w życie z dniem złożenia 
dokumentów ratyfikacyjnych.

5. Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje Członkom Rady Eu-
ropy wejście w życie konwencji, nazwy Wysokich Układających się 
Stron, które dokonały jej ratyfikacji, oraz fakt złożenia kolejnych 
dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzono w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. w jednym egzem-
plarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są 
jednakowo autentyczne; oryginał zostanie złożony w archiwach Rady 
Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu 
z sygnatariuszy.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospo-
litej Polskiej oświadczam, że:
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z po-

stanowień w niej zawartych,
- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 grudnia 1992 r.
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w rozsądnych odstępach czasu wolne wybory oparte na tajnym gło-
sowaniu, w warunkach zapewniających swobodę wyrażania opinii 
ludności w wyborze ciała ustawodawczego. 
(…)

Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności gwarantujących niektóre prawa 
i wolności, inne niż już zawarte w Konwencji i w Pierwszym 

Protokole dodatkowym do Konwencji 

Strasburg, 16 września 1963 roku  Państwa-Sygnatariusze, Członkowie Rady Europy, 
zdecydowane podjąć kroki zmierzające do zapewnienia wspólnych gwarancji niektórych 
praw i wolności, innych niż już zawarte w rozdziale I Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku (zwanej 
dalej „Konwencją”) i w artykułach od 1 do 3 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do 
Konwencji, podpisanego w Paryżu 20 maja 1952 roku, uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1

Zakaz pozbawiania wolności za długi
Nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemoż-
ności wykonania zobowiązania umownego. 

Artykuł 2

Prawo do swobodnego poruszania się 
1. Każdy, kto przebywa legalnie na terytorium Państwa, ma prawo 

do swobodnego poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca 
zamieszkania na tym terytorium. 

2. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to 
swój własny. 

3. Korzystanie z tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom 
niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeń-
stwie demokratycznym z uwagi na bezpieczeństwo państwowe 
i publiczne, utrzymanie porządku publicznego, zapobieganie prze-
stępstwom, ochronę zdrowia lub moralności, lub ochronę praw 
i wolności innych osób. 

4. Prawa wymienione w ustępie 1 mogą zostać poddane, w określo-
nych rejonach, ustawowym ograniczeniom uzasadnionym intere-
sem publicznym w społeczeństwie demokratycznym. 

Artykuł 3

Zakaz wydalania obywateli 
1. Nikt nie może być wydalony z terytorium Państwa, którego jest oby-

watelem, ani indywidualnie, ani w ramach wydalenia zbiorowego. 
2. Nikt nie może być pozbawiony prawa wstępu na terytorium Pań-

stwa, którego jest obywatelem. 

Artykuł 4

Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców 
Zbiorowe wydalanie cudzoziemców jest zabronione. (…)

Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności dotyczący zniesienia kary śmierci 

Strasburg, 28 kwietnia 1983 roku Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze 
niniejszego Protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku (zwanej dalej “Konwencją”), zważywszy, 
że zmiany, jakie nastąpiły w wielu Państwach-Członkach Rady Europy, wskazują na 
powszechną tendencję na rzecz zniesienia kary śmierci, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zniesienie kary śmierci 
Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę ani nie 
może nastąpić jej wykonanie. 

Artykuł 2 

Kara śmierci w czasie wojny 
Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny 
popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagroże-
nia wojną; kara ta będzie stosowana jedynie w przypadkach przewi-
dzianych przez te ustawy i zgodnie z ich postanowieniami. Państwo 
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zawiadomi Sekretarza Generalnego Rady Europy o odpowiednich 
postanowieniach tych ustaw. 

Artykuł 3

Zakaz derogacji 
Żadne z postanowień niniejszego Protokołu nie może być uchylone 
na podstawie artykułu 15 Konwencji. 

Artykuł 4

Zakaz składania zastrzeżeń 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek zastrzeżenia wobec postanowień 
niniejszego Protokołu, składane na podstawie artykułu 57 Konwencji. 
(…)

Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności 

Strasburg, 22 listopada 1984 roku Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze 
niniejszego Protokołu, zdecydowane poczynić na podstawie Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku 
(zwanej dalej “Konwencją”), dalsze kroki zmierzające do zbiorowego zagwarantowania 
niektórych praw i wolności, uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1

Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców 
1. Cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium jakiegokolwiek 

Państwa nie może być zeń wydalony, chyba że w wyniku decyzji 
podjętej zgodnie z ustawą i winien mieć możliwość: a) przedsta-
wienia racji przeciwko wydaleniu; b) rozpatrzenia jego sprawy 
oraz c) bycia reprezentowanym dla tych celów przed właściwym 
organem albo osobą lub osobami wyznaczonymi przez ten organ. 

2. Cudzoziemiec może być wydalony, bez uprzedniego wykorzysta-
nia swoich praw wymienionych w ustępie 1 a), b), c) niniejszego 
artykułu, jeśli jest to konieczne z uwagi na porządek publiczny lub 
uzasadnione względami bezpieczeństwa państwowego. 

Artykuł 2

Prawo do odwołania w sprawach karnych 
1. Każdy, kto został uznany przez sąd za winnego popełnienia prze-

stępstwa, ma prawo do rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji 
jego sprawy, tak w przedmiocie orzeczenia o winie, jak i co do kary. 
Korzystanie z tego prawa, a także jego podstawy, reguluje ustawa. 

2. Wyjątki od tego prawa mogą być stosowane w przypadku drobnych 
przestępstw, określonych w ustawie, lub w przypadkach, gdy dana 
osoba była sądzona w pierwszej instancji przez sąd najwyższy albo 
została uznana za winną i skazana w wyniku zaskarżenia wyroku 
uniewinniającego sądu pierwszej instancji. 

Artykuł 3

Odszkodowanie za bezprawne skazanie 
Każdemu skazanemu prawomocnie za przestępstwo, który odbył karę 
w wyniku takiego skazania, a następnie został uniewinniony lub uła-
skawiony na tej podstawie, że nowy lub nowo ujawniony fakt dowiódł, 
iż nastąpiła pomyłka sądowa, przysługuje odszkodowanie zgodnie 
z ustawą lub praktyką w danym Państwie, jeżeli nie udowodniono, 
że jest on całkowicie lub częściowo odpowiedzialny za nieujawnienie 
faktu we właściwym czasie. 

Artykuł 4

Zakaz ponownego sądzenia lub karania 
1. Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu 

przed sądem tego samego Państwa za przestępstwo, za które został 
uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony 
zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego Państwa. 

2. Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie 
wznowieniu postępowania zgodnie z ustawą i zasadami postępo-
wania karnego danego Państwa, jeśli wyjdą na jaw nowo odkryte 
fakty lub jeśli w poprzednim postępowaniu popełniono poważną 
pomyłkę, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy. 

3. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie może być uchylone 
na podstawie artykułu 15 Konwencji.
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Artykuł 5

Równość małżonków
Małżonkom przysługują równe prawa i  obowiązki o  charakterze 
cywilno-prawnym w stosunkach wynikających z małżeństwa, tak 
pomiędzy nimi, jak w stosunkach z ich dziećmi, w trakcie trwania 
małżeństwa i w związku z jego rozwiązaniem. Niniejszy artykuł nie 
stoi na przeszkodzie podjęciu przez Państwo środków koniecznych do 
zabezpieczenia dobra dzieci.
(…)

Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności 

Rzym, 4 listopada 2000 roku Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze ni-
niejszego protokołu, mając na uwadze podstawową zasadę, zgodnie z którą wszystkie 
osoby są równe wobec prawa oraz są uprawnione do równej ochrony przez prawo; zde-
cydowane podjąć kolejne kroki wspierające równość wszystkich osób poprzez wspólną 
gwarancję ogólnego zakazu dyskryminacji umieszczonego w Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (zwanej 
dalej „Konwencją“); potwierdzając, że zasada niedyskryminacji nie powstrzymuje Państw 
Stron od podejmowania środków wspierających pełną i skuteczną równość, o ile istnieje 
ich obiektywne i racjonalne uzasadnienie, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Ogólny zakaz dyskryminacji 
1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno 

być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, 
jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne 
lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek 
innych przyczyn. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze 
publiczne z któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1. 

(…)

Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci  

we wszystkich okolicznościach 

Wilno, 3 maja 2002 roku Państwa Członkowie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego 
protokołu, przekonane, że prawo każdego do życia jest podstawową wartością w spo-
łeczeństwie demokratycznym i że zniesienie kary śmierci jest niezbędne dla ochro-
ny tego prawa i pełnego uznania wrodzonej godności każdej istoty ludzkiej; pragnąc 
wzmocnienia ochrony prawa do życia zagwarantowanego przez Konwencję o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, podpisaną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 
r. (zwanej dalej „Konwencją“); zauważywszy, że Protokół Nr 6, dotyczący zniesienia 
kary śmierci, podpisany w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. nie wyłącza kary śmierci 
za czyny popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną; 
zdecydowane podjąć ostateczny krok w celu zniesienia kary śmierci we wszystkich 
okolicznościach, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zniesienie kary śmierci 
Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką, karę, ani nie 
może nastąpić jej wykonanie. 

Artykuł 2

Zakaz uchylania stosowania zobowiązań 
Żadne z postanowień niniejszego protokołu nie może być uchylone 
na podstawie artykułu 15 Konwencji. 

Artykuł 3

Zakaz składania zastrzeżeń 
Niedopuszczalne jest składanie, na podstawie artykułu 57 Konwencji, 
jakichkolwiek zastrzeżeń do postanowień niniejszego protokołu.
(…)
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Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście ogłaszają Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej w brzmieniu przedstawionym po-
niżej:

karta praw podstawowych  
unii europejskiej

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zde-
cydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych 
wartościach.

Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia 
jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach god-
ności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na 
zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie oby-
watelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości stawia jednostkę w centrum swych działań.

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, 
szanując przy tym różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak 
również tożsamość narodową Państw Członkowskich i organizację ich 
władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; 
dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia 
swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę 
przedsiębiorczości.
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Tytuł I

GodnośĆ

Artykuł 1

Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.

Artykuł 2

Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.
2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

Artykuł 3

Prawo człowieka do integralności

1. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej 
i psychicznej.

2. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szcze-
gólności:
a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona 

zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę;
b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których ce-

lem jest selekcja osób;
c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych 

części jako źródła zysku;
d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.

W tym celu, w obliczu zmian w społeczeństwie, postępu społecznego 
oraz rozwoju naukowego i technologicznego, niezbędne jest wzmoc-
nienie ochrony praw podstawowych poprzez wyszczególnienie tych 
praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.

Niniejsza Karta potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadań 
Unii oraz zasady pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji 
konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych Pań-
stwom Członkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez 
Unię i Radę Europy oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W tym 
kontekście, sądy Unii i Państw Członkowskich będą interpretowały 
Kartę z należytym uwzględnieniem wyjaśnień sporządzonych pod 
kierownictwem Prezydium Konwentu, który opracował Kartę, i za któ-
rych uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego.

Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki 
wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń.

Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej.
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Tytuł II

wolności

Artykuł 6

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Artykuł 7

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 
domu i komunikowania się.

Artykuł 8

Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach 

i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podsta-
wie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych 
danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu.

Artykuł 9

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwaran- 

Artykuł 4

Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania  
albo karania

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżają-
cemu traktowaniu albo karaniu.

Artykuł 5

Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej 

lub obowiązkowej.
3. Handel ludźmi jest zakazany.
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Artykuł 13

Wolność sztuki i nauki

Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akade-
micka jest szanowana.

Artykuł 14

Prawo do nauki

1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego 
i ustawicznego.

2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obo-
wiązkowej.

3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszano-
waniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia 
wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami 
religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie 
z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności 
i tego prawa.

Artykuł 15

Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy

1. Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swo-
bodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu.

2. Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, 
wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz 
świadczenia usług w każdym Państwie Członkowskim.

3. Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę 
na terytorium Państw Członkowskich, mają prawo do takich sa-
mych warunków pracy, z jakich korzystają obywatele Unii.

towane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych 
praw.

Artykuł 10

Wolność myśli, sumienia i religii

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to 
obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uze-
wnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub 
prywatnie, swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, 
nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach.

2. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym 
sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzy-
stanie z tego prawa.

Artykuł 11

Wolność wypowiedzi i informacji

1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje 
wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na 
granice państwowe.

2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.

Artykuł 12

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się

1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się 
oraz do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach, 
zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych i obywatelskich, 
z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków zawodo-
wych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.

2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania 
woli politycznej jej obywateli.
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poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom 
lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu.

Artykuł 16

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie 
z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

Artykuł 17

Prawo własności

1. Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przeka-
zania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt 
nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w intere-
sie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych 
w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym 
we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać re-
gulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu 
na interes ogólny.

2. Własność intelektualna podlega ochronie.

Artykuł 18

Prawo do azylu

Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji 
genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku 
dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem o Unii Eu-
ropejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych 
dalej „Traktatami”).

Artykuł 19

Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, 
wydalenia lub ekstradycji

1. Wydalenia zbiorowe są zakazane.
2. Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony 

lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje 
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Artykuł 23

Równość kobiet i mężczyzn

Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzi-
nach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyj-
mowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci 
niedostatecznie reprezentowanej.

Artykuł 24

Prawa dziecka

1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla 
ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy 
te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie 
do ich wieku i stopnia dojrzałości.

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmo-
wanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy 
przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego 
związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba 
że jest to sprzeczne z jego interesami.

Artykuł 25

Prawa osób w podeszłym wieku

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego 
i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kul-
turalnym.

Artykuł 26

Integracja osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną 
i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

Tytuł III

rÓwnośĆ

Artykuł 20

Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa.

Artykuł 21

Niedyskryminacja

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu 
na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, ce-
chy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne 
lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodo-
wej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich po-
stanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze 
względu na przynależność państwową.

Artykuł 22

Różnorodność kulturowa, religijna i językowa

Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.
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Artykuł 30

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnione-
go zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami 
i praktykami krajowymi.

Artykuł 31

Należyte i sprawiedliwe warunki pracy

1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego 
zdrowie, bezpieczeństwo i godność.

2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wy-
miaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpo-
czynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

Artykuł 32

Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy

Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie 
może być niższy niż minimalny wiek zakończenia obowiązku szkolnego, 
bez uszczerbku dla uregulowań bardziej korzystnych dla młodocianych 
i z wyjątkiem ograniczonych odstępstw.
Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć zapewnione warunki 
pracy odpowiednie dla ich wieku oraz być chronieni przed wyzyskiem 
ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby szkodzić ich 
bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, 
moralnemu i społecznemu albo utrudniać im edukację.

Artykuł 33

Życie rodzinne i zawodowe

1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.
2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma pra-

wo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych 

Tytuł IV

solidarnośĆ

Artykuł 27

Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach 
przedsiębiorstwa

Pracownikom i ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właś-
ciwych poziomach, informację i konsultację we właściwym czasie, 
w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii oraz 
ustawodawstwach i praktykach krajowych.

Artykuł 28

Prawo do rokowań i działań zbiorowych

Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, 
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowy-
mi, prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy 
na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach 
konfliktu interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie 
swoich interesów.

Artykuł 29

Prawo dostępu do pośrednictwa pracy

Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnego pośrednictwa pracy.
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interesie gospodarczym, przewidziany w ustawodawstwach i prak-
tykach krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu wspierania spójności 
społecznej i terytorialnej Unii.

Artykuł 37

Ochrona środowiska

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą 
być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Artykuł 38

Ochrona konsumentów

Zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii.

z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego 
oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu 
dziecka.

Artykuł 34

Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna

1. Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecz-
nego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich 
przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, 
zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, 
zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawo-
dawstwach i praktykach krajowych.

2. Każdy mający miejsce zamieszkania i przemieszczający się legalnie 
w obrębie Unii Europejskiej ma prawo do świadczeń z zabezpiecze-
nia społecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem Unii 
oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

3. W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, Unia uznaje 
i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapew-
nienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz 
ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji 
wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.

Artykuł 35

Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo 
do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawo-
dawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i realizowaniu 
wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Artykuł 36

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
Unia uznaje i  szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym 
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2. Prawo to obejmuje:
a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte 

indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sy-
tuację;

b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszano-
waniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy za-
wodowej i handlowej;

c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z za-

sadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, 
szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy 
wykonywaniu ich funkcji.

4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z ję-
zyków Traktatów i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

Artykuł 42

Prawo dostępu do dokumentów

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miej-
sce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim 
ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy.

Artykuł 43

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miej-
sce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim 
ma prawo zwracać się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatel-
skich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje 
funkcje sądowe.

Tytuł V

prawa oBywatelskie

Artykuł 39

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego

1. Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, 
w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach 
jak obywatele tego państwa.

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszech-
nych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.

Artykuł 40

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych

Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wy-
borach do władz lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym ma 
miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele 
tego państwa.

Artykuł 41

Prawo do dobrej administracji

1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia 
swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i je-
dnostki organizacyjne Unii.
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Tytuł VI

wyMiar sprawiedliwości

Artykuł 47

Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu  
do bezstronnego sądu

Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zo-
stały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed 
sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule.
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego spra-
wy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustano-
wiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania 
porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela.
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarcza-
jących środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia 
skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 48

Domniemanie niewinności i prawo do obrony

1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina 
nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem.

2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do 
obrony.

Artykuł 44

Prawo petycji

Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma 
prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 45

Swoboda przemieszczania się i pobytu

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich.

2. Swoboda przemieszczania się i pobytu może zostać przyznana, 
zgodnie z Traktatami, obywatelom państw trzecich przebywającym 
legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego.

Artykuł 46

Opieka dyplomatyczna i konsularna

Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, w któ-
rym Państwo Członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego 
przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego 
z pozostałych Państw Członkowskich na takich samych warunkach 
jak obywatele tego państwa.
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Tytuł VII

postanowienia oGÓlne dotyczĄce 
wykładni i stosowania karty

Artykuł 51

Zakres zastosowania

1. Postanowienia niniejszej Karty mają zastosowanie do instytucji, 
organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu za-
sady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie 
w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Szanują one zatem 
prawa, przestrzegają zasad i popierają ich stosowanie zgodnie ze 
swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic 
kompetencji Unii powierzonych jej w Traktatach.

2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii  
poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani 
zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych 
w Traktatach.

Artykuł 52

Zakres i wykładnia praw i zasad

1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych 
w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować 
istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonal-
ności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego 
uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności 
innych osób.

Artykuł 49

Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów 
zabronionych pod groźbą kary

1. Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na 
działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa 
międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod groźbą 
kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary 
surowszej od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn 
zabroniony pod groźbą kary został popełniony. Jeśli ustawa, która 
weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary, 
przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie kara ma zastosowanie.

2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu oso-
by za działanie lub zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, 
stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary, zgodnie z ogólnymi 
zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów.

3. Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do czynu 
zabronionego pod groźbą kary.

Artykuł 50

Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym 
za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary

Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu 
karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu 
do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub 
za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na 
terytorium Unii.
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Artykuł 54

Zakaz nadużycia praw

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie może być interpretowane 
jako przyznające prawo do podejmowania jakiejkolwiek działalności 
lub dokonywania jakiegokolwiek czynu zmierzającego do zniweczenia 
praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia 
w większym stopniu, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Karcie.

Powyższy tekst przejmuje, z dostosowaniami, Kartę proklamowaną 
dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje ją od dnia wejścia w życie Traktatu 
z Lizbony

2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które są przedmiotem posta-
nowień Traktatów, są wykonywane na warunkach i w granicach 
w nich określonych.

3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpo-
wiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie 
i zakres są takie same jak praw przyznanych przez tę konwencję. 
Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii 
przyznawało szerszą ochronę.

4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe 
wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Państw Człon-
kowskich, prawa te interpretuje się zgodnie z tymi tradycjami.

5. Postanowienia niniejszej Karty zawierające zasady mogą być wpro-
wadzane w życie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjęte 
przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez 
akty Państw Członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, ko-
rzystając ze swoich odpowiednich uprawnień. Można się na nie 
powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli 
ich legalności.

6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzględnia się w pełni, jak 
przewiduje to niniejsza Karta.

7. Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej 
Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Człon-
kowskich.

Artykuł 53

Poziom ochrony

Żadne z postanowień niniejszej Karty nie będzie interpretowane jako 
ograniczające lub naruszające prawa człowieka i podstawowe wolności 
uznane, we właściwych im obszarach zastosowania, przez prawo Unii 
i prawo międzynarodowe oraz konwencje międzynarodowe, których 
Unia lub wszystkie Państwa Członkowskie są stronami, w szczególności 
przez europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności oraz przez konstytucje Państw Członkowskich.




	okadka
	srodek nasze prawa

