Den Polske Republiks Forfatning
af 2. April 1997
Som offentliggjort i Den Polske Republiks Lovtidende 16. juli 1997 med senere ændringer

I agtelse af vort Fædrelands eksistens og fremtid,
som i 1989 genvandt muligheden for suveræn
og demokratisk bestemmelse om sin skæbne,
vi, Det Polske Folk – alle Republikkens borgere,
såvel de som tror på Gud
som kilde til sandhed, retfærdighed, det gode og smukke,
såvel som de som ikke deler denne tro,
og udleder disse universelle værdier fra andre kilder,
lige i rettigheder og pligter overfor
det fælles gode – Polen,
taknemmelige overfor vores forfædre for deres arbejde, for kampen
for uafhængighed betalt ved enorme ofre, for kulturen
rodbunden i den kristne arv
folket og generelle menneskelige værdier
idet vi henholder os til de bedste traditioner fra den Første
og Anden Republik,
forpligtede, til at videregive fremtidige generationer alt,
som er værdifuldt af det over tusindårige udbytte,
forenede af fællesskabets bånd med vores landsmænd spredte
overalt i verden,
bevidste om nødvendigheden af samarbejde med alle lande for
den Menneskelige Families bedste,
opmærksomme på de bitre erfaringer fra de tider, hvor grundlæggende
friheder og menneskerettigheder blev krænket i vort Fædreland,
med det stærkeste ønske om for altid at garantere borgernes rettigheder,
og sikre omhu og effektivitet i de handlinger som udføres
af de offentlige institutioner,
i anerkendelse af vores ansvar for Gud
eller for vores samvittighed,
indstifter vi Den Polske Republiks Forfatning
som den grundlæggende ret i staten,
med grundlag i respekt for frihed og retfærdighed,
samarbejde mellem myndighederne, social dialog samt
subsidiaritetsprincippet som styrker borgernes rettigheder
og deres lokale fællesskaber.
Alle, som til den Tredje Republiks gode
vil anvende denne Forfatning,
påkalder vi, for at de gøre dette, idet de lægger vægt på at bevare menneskets
medfødte værdighed,
hans ret til frihed og pligt til solidaritet med andre,
og respekten for disse principper skal ligge som et urokkeligt princip for
Den Polske Republik.
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Kapitel I
Republikken
Artikel 1
Den Polske Republik er alle borgernes
fælles gode.
Artikel 2
Den Polske Republik er en
demokratisk retsstat, som virkeliggør
principperne om social retfærdighed.
Artikel 3
Den Polske Republik er en enhedsstat.
Artikel 4

1. Den øverste magt i Den Polske
Republik tilhører Folket.
2. Folket udøver magten gennem sine
repræsentanter eller direkte.
Artikel 5
Den Polske Republik våger over sin
uafhængighed og sit territoriums
ukrænkelighed, sikrer frihed,
menneske- og borgerrettigheder samt
borgernes sikkerhed, våger over den
nationale arv samt sikrer
naturbeskyttelse i overensstemmelse
med principperne for bæredygtig
udvikling
Artikel 6
1. Som er en kilde til det polske folks
identitet, kontinuitet og udvikling
skaber Den Polske Republik
betingelser for udbredelse af og for
lige adgang til kulturgoder.
2. Den Polske Republik yder hjælp til at
polakker bosat i udlandet kan bevare
deres forbindelse med den nationale
kulturarv.

Artikel 7
Myndighedernes repræsentanter
handler med udgangspunkt i loven og
indenfor dennes rammer.
Artikel 8
1. Forfatningen er den øverste lov i Den
Polske Republik.
2. Forfatningens bestemmelser finder
direkte anvendelse, med mindre
Forfatningen foreskriver det
anderledes.
Artikel 9
Den Polske Republik overholder den
for Republikken forpligtende
internationale lov.
Artikel 10
1. Den Polske Republiks samfundsorden
baserer sig på opdelingen i og
ligevægten mellem den lovgivende
magt, den udøvende magt og den
dømmende magt.
2. Den lovgivende magt forestås af
Sejmen og Senatet, den udøvende
magt af Den Polske Republiks
Præsident og Ministerrådet og den
dømmende magt af domstolene og
tribunaler.
Artikel 11
1. Den Polske Republik garanterer
friheden til at danne politiske partier
og lade disse fungere aktivt. Politiske
partier organiserer sig på basis af
frivillighed og lighed for polske
borgere med henblik på at øve
indflydelse på statens politik ved hjælp
af demokratiske metoder.
2. Der er offentlig indsigt i finansieringen
af politiske partier.
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Artikel 12
Den Polske Republik garanterer
friheden til at danne fagforeninger,
sociale og erhvervsfaglige
organisationer af landbrugere,
sammenslutninger, borgerbevægelser
og andre frivillige foreninger og
stiftelser samt friheden til at lade disse
fungere aktivt.
Artikel 13
Politiske partier og andre
organisationer som i deres programmer
påberåber sig totalitære metoder og
handlingsudøvelse med rod i
nazismen, fascismen eller
kommunismen, og også sådanne som i
deres program eller aktiviteter opildner
til eller accepterer race- eller etnisk
had, anvendelse af vold med henblik
på at overtage magten eller øve
indflydelse på statens politik, eller som
fastsætter en hemmelig struktur eller
medlemskab, er forbudte.
Artikel 14
Den Polske Republik garanterer
pressefrihed og frihed for andre
medier, som tjener til social
kommunikation.
Artikel 15
1. Organiseringen af lokalområderne i
Den Polske Republik sikrer
decentralisering af den offentlige
myndighed.
2. Statens grundlæggende opdeling i
lokalområder, som tager hensyn til
sociale, økonomiske og kulturelle
bånd, samt sikrer lokalområdernes
evne til at gennemføre offentlige
opgaver, fastsættes ved lov.

Artikel 16
1. På basis af loven udgør indbyggerne i
de grundlæggende lokalområder et
selvstyrende fællesskab.
2. Det kommunale selvstyre deltager i
udøvelsen af den offentlige
myndighed. Det kommunale selvstyre
handler i eget navn og på eget ansvar
under udførelsen af de opgaver som
tilkommer det indenfor lovens rammer
og som er en væsentlig del af de
offentlige opgaver.
Artikel 17
1. Der kan ved lov skabes selvstyrende
brancheorganer, som repræsenterer
personer der udøver erhverv som
nyder offentlig tillid og som står inde
for en forsvarlig udøvelse af disse
erhverv, indenfor de grænser som
sættes af almenhedens interesser og
beskyttelsen af disse.
2. Der kan ved lov ligeledes skabes andre
slags selvstyrende enheder. Disse
selvstyrende enheder må ikke gribe ind
i den fri adgang til erhvervsudøvelse
og ej heller begrænse adgangen til at
påbegynde erhvervsvirksomhed.
Artikel 18
Ægteskabet som en forbindelse mellem
en kvinde og en mand, familien,
moderskab og forældreværdighed
befinder sig under Den Polske
Republiks beskyttelse og omsorg.
Artikel 19
Den Polske Republik skal drage særlig
omsorg for veteraner fra kampene for
uafhængighed, i særdeleshed
krigsinvalider.
Artikel 20
Fundamentet for den økonomiske
struktur i Den Polske Republik er
social markedsøkonomi baseret på
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frihed til erhvervsvirksomhed, privat
ejendomsret samt solidaritet, dialog og
samarbejde mellem samfundets parter.
Artikel 21
1. Den Polske Republik beskytter
ejendom og retten til arv.
2. Ekspropriation er kun tilladelig når det
sker af hensyn til offentlige formål og
mod rimelig erstatning.
Artikel 22
Begrænsninger i friheden til
erhvervsvirksomhed er kun tilladelig
på basis af lov, og kun når det er af
væsentlig interesse for almenvellet.
Artikel 23
Fundamentet for landbrugsstrukturen i
Polen er familiebruget. Dette princip
skal ikke krænke bestemmelserne i
artikel 21 og artikel 22.
Artikel 24
Arbejde befinder sig under Den Polske
Republiks beskyttelse. Staten fører
tilsyn med betingelserne for udførelsen
af arbejde.
Artikel 25
1. Kirker og andre trossamfund har lige
rettigheder.
2. De offentlige myndigheder i Den
Polske Republik skal være upartiske
med hensyn til religiøs overbevisning,
verdensanskuelse og filosofisk
overbevisning samt sikrer friheden til
at udtrykke sådanne overbevisninger i
det offentlige rum.
3. Forholdet mellem staten og kirkerne
samt andre trossamfund udformes på
baggrund af principperne om respekt
for deres selvstændighed og hver
enkeltes gensidige uafhængighed
inden for sit eget område samt

ligeledes fælles tiltag til gode for
menneskeheden og de fælles goder.
4. Forholdet mellem Den Polske
Republik og den Katolske Kirke
bestemmes ved international traktat
indgået med Pavestolen samt ved lov .
5. Forholdet mellem Den Polske
Republik og andre kirker samt
trossamfund bestemmes ved lov
vedtaget på baggrund af aftaler indgået
af Ministerrådet med deres kompetente
repræsentanter.
Artikel 26
1. Formålet med Den Polske Republiks
væbnede styrker er at beskytte, statens
uafhængighed og dets territoriums
udelelighed samt at garantere
grænsernes sikkerhed og
ukrænkelighed.
2. De væbnede styrker opretholder
neutralitet i politiske spørgsmål, og er
underlagt civil og demokratisk kontrol.
Artikel 27
Det officielle sprog i Den Polske
Republik er polsk. Denne bestemmelse
skal ikke krænke de rettigheder som
tilkommer nationale mindretal på basis
af ratificerede internationale aftaler.
Artikel 28
1. Den Polske Republiks våbenskjold er
en afbildning af en hvid ørn med krone
som befinder sig på en rød mark.
2. Den Polske Republiks farver er rød og
hvid.
3. Den Polske Republiks nationalsang er
”Dabrowskis Mazurka”.
4. Den Polske Republiks våbenskjold,
farver og nationalsang er under lovens
beskyttelse.
5. Nærmere regler vedrørende
våbenskjold, farver og nationalsang
fastsættes ved lov.
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Artikel 29
Hovedstaden i Den Polske Republik er
Warszawa.
Kapitel II
Menneskets og borgerens friheder, rettigheder
og pligter
Generelle principper
Artikel 30
Menneskets medfødte og umistelige
værdighed er kilden til menneskets og
borgerens friheder og rettigheder.
Denne værdighed er ukrænkelig, og
det er de offentlige myndigheders pligt
at respektere og beskytte denne.
Artikel 31
1. Menneskets frihed er under lovens
beskyttelse.
2. Enhver er forpligtiget til at respektere
andres friheder og rettigheder. Ingen
må tvinges til at gøre noget, som ikke
er påbudt ved lov.
3. Begrænsninger i udøvelsen af de
konstitutionelle friheder og rettigheder
kan kun fastsættes ved lov, og kun når
de er nødvendige i en demokratisk stat
af hensyn til dennes sikkerhed eller
den offentlige orden, eller for at
beskytte miljø, helbred og den
offentlige moral, eller andre personers
friheder og rettigheder. Disse
begrænsninger må ikke krænke
friheds- og rettighedsbegrebets
grundprincip.
Artikel 32
1. Alle er lige for loven. Alle har ret til at
blive behandlet ensartet af de
offentlige myndigheder.
2. Der må af ingen som helst årsager
diskrimineres imod nogen i politiske,
sociale og økonomiske sammenhænge.

Artikel 33
1. Kvinder og mænd i Den Polske
Republik har lige rettigheder i
familielivet samt i politiske, sociale og
økonomiske sammenhænge.
2. Kvinder og mænd har i særdeleshed
lige ret til uddannelse, ansættelse og
forfremmelse, til lige løn for arbejde af
samme værdi, til offentlig social
sikring samt til at besætte embeder,
udføre hverv og opnå offentlige
værdigheder og ordner.
Artikel 34
1. Polsk statsborgerskab erhverves
gennem fødsel af forældre som
besidder polsk statsborgerskab.
Erhvervelse af polsk statsborgerskab i
andre tilfælde fastsættes ved lov.
2. Polske statsborgere kan ikke miste
deres polske statsborgerskab,
medmindre de selv frasiger sig dette.
Artikel 35
1. Den Polske Republik sikrer polske
borgere som tilhører nationale og
etniske mindretal friheden til
opretholdelsen og udviklingen af eget
sprog, fastholdelse af sædvaner og
traditioner samt udviklingen af egen
kultur.
2. Nationale og etniske mindretal har ret
til at etablere egne uddannelses- og
kulturinstitutioner såvel som
institutioner som skal tjene til
beskyttelse af religiøs identitet samt til
at deltage i afgørelsen af sager
vedrørende deres kulturelle identitet.
Artikel 36
Under udlandsophold har polske
borgere ret til støtte fra Den Polske
Republik.
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Artikel 37
1. Den som befinder sig under Den
Polske Republiks beskyttelse drager
nytte af de friheder og rettigheder som
er garanteret i forfatningen.
2. Undtagelser fra ovennævnte princip i
forhold til udlændinge fastsættes ved
lov.
Friheder og personlige rettigheder
Artikel 38
Den Polske Republik sikrer alle
mennesker en lovfæstet beskyttelse af
livet.
Artikel 39
Ingen må underkastes videnskabelige
eksperimenter, herunder medicinske,
uden frivilligt udtrykt samtykke.
Artikel 40
Ingen må underkastes tortur og heller
ikke grusom, umenneskelig eller
ydmygende behandling og straf.
Korporlig straf er forbudt.
Artikel 41
1. Enhver er sikret personlig
ukrænkelighed og frihed. Fratagelse af
eller begrænsninger i
frihedsrettighederne kan kun ske på
baggrund af ved lov fastsatte
principper og fremgangsmåder.
2. Enhver som er frihedsberøvet på andet
grundlag end en domstolsafgørelse har
ret til at rette henvendelse til
domstolene med henblik på ufortøvet
at få truffet bestemmelse vedrørende
lovligheden at frihedsberøvelsen.
Familien eller en person som anvises
af den frihedsberøvede skal ufortøvet
informeres om frihedsberøvelsen.
3. Enhver anholdt skal ufortøvet og på en
for denne forståelig måde informeres

om årsagerne til anholdelsen. Den
anholdte skal indenfor 48 timer fra
anholdelsestidspunktet overdrages til
rettens disposition. Den anholdte skal
løslades såfremt han ikke inden 24
timer efter at han er overladt til rettens
disposition er blevet overrakt rettens
afgørelse om varetægtsfængsling
sammen med de fremlagte anklager
4. Enhver frihedsberøvet skal behandles
på en menneskeværdig måde.
5. Enhver som ulovligt er blevet
frihedsberøvet har ret til erstatning.
Artikel 42.
1. Kun den som har forøvet en forbudt
handling, som var strafbar efter
gældende lov på det tidspunkt hvor
denne blev begået, er underlagt
straffeansvar. Dette princip er ikke til
hinder for at straffe for en handling,
som på tidspunktet hvor denne blev
begået udgjorde en forbrydelse i
henhold til international ret.
2. Enhver mod hvem der føres en
straffesag har ret til forsvar på alle
stadier i processen. Han har i
særdeleshed ret til at vælge forsvarer
eller, på baggrund af de i loven
angivne principper, gøre brug af en
beskikket forsvarer.
3. Enhver anses for uskyldig så længe
hans skyld ikke er endelig afgjort ved
domstolene.
Artikel 43
Krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden er ikke underlagt
forældelse.
Artikel 44
For så vidt angår forældelsesfristen for
forbrydelser som er blevet begået af
offentlige funktionærer eller på disses
ordre, og som af politiske årsager ikke
er blevet retsforfulgt, suspenderes
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fastsatte tilfælde og kun på en sådan
måde som det er foreskrevet i loven.

denne indtil tidspunktet hvor disse
årsager ophører.
Artikel 45
1. Alle har ret til, uden ubegrundet
forsinkelser, at få hørt sin sag ved en
retfærdig og offentlig rettergang af en
kompetent, uafhængig, uvildig og
selvstændig domstol.
2. Der kan undtages for offentlig
rettergang af hensyn til moral, statens
sikkerhed og offentlig orden samt af
hensyn til beskyttelse af parternes
privatliv eller andre vægtige private
interesser. Dommen afsiges offentligt.

Artikel 50
Boligens ukrænkelighed er garanteret.
Gennemsøgning af bolig, lokale eller
køretøj må udelukkende ske i de ved
lov fastsatte tilfælde og kun på en
sådan måde som det er foreskrevet i
loven.

1.

Artikel 46
Konfiskation kan kun finde sted i de i
loven fastsatte tilfælde og kun på
baggrund af endelig dom.

2.

Artikel 47
Enhver har ret til retslig beskyttelse af
privatlivet, familielivet, sin ære og
gode navn samt til at træffe beslutning
om sit personlige liv.

3.

Artikel 48
1. Forældre har ret til at opdrage deres
børn i overensstemmelse med egne
overbevisninger. Opdragelsen bør tage
hensyn til barnets udviklingstrin, og
også til dets frie samvittighed,
trosfrihed samt overbevisninger.
2. Begrænsning i eller fratagelse af
forældremyndigheden kan kun ske i de
ved lov fastsatte tilfælde, og kun på
baggrund af endelig
domstolsafgørelse.
Artikel 49
Retten til kommunikation og
beskyttelsen af
kommunikationshemmeligheden skal
være garanteret. Begrænsninger i
denne må udelukkende ske i de ved lov

4.

5.

Artikel 51
Ingen skal være forpligtet til at
meddele oplysninger vedrørende sig
selv, såfremt en sådan forpligtelse ikke
er fastsat ved lov.
De offentlige myndigheder må ikke
erhverve, indsamle eller videregive
andre informationer om borgerne end
sådanne, som er absolut nødvendige i
en demokratisk retsstat.
Enhver har ret til adgang til offentlige
dokumenter og registeroplysninger
vedrørende sig selv. Begrænsninger i
denne ret kan fastsættes ved lov.
Enhver har ret til at kræve berigtigelse
samt sletning af forkerte eller
ufuldstændige informationer samt af
informationer som er indsamlet på en
måde der er i modstrid med loven.
Metoder til og principperne for
indsamling og videregivelse af
informationer fastsættes ved lov.

Artikel 52
1. Enhver er garanteret retten til at
bevæge sig indenfor Den Polske
Republiks territorium samt til valg af
bo- og opholdssted.
2. Enhver kan frit forlade Den Polske
Republiks territorium.
3. Rettighederne omtalt i stk. 1. og 2. kan
begrænses ved lov.
4. En polsk statsborger kan ikke udvises
fra landet eller forbydes at vende
tilbage til landet.
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5. En person hvis polske afstamning er
blevet fastslået i overensstemmelse
med loven kan tage fast bopæl på Den
Polske Republiks territorium.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Artikel 53
Enhver er garanteret tros- og
religionsfrihed.
Religionsfrihed inkluderer friheden til
at dyrke eller modtage en religion i
overensstemmelse med eget valg samt
til at udtrykke sin religion alene eller
sammen med andre, offentligt eller
privat, gennem gudsdyrkelse, bøn,
deltagelse i ceremonier, udøvelse samt
udbredelse. Religionsfrihed omfatter
også besiddelse af helligdomme og
andre steder af ceremoniel betydning
for de troende samt den enkeltes ret til
at drage nytte af religiøs vejledning
hvor denne forefindes.
Forældre har ret til at sikre deres børn
moralsk og religiøs opdragelse og lære
i overensstemmelse med deres
overbevisninger. Bestemmelsen i
artikel 48 stk. 1 anvendes analogt.
Kirkens religion eller andre
trossamfunds religion, for så vidt disse
har en afklaret juridisk situation, kan
være genstand for lære i skolen, i
hvilken forbindelse andre personers
tros- og religionsfrihed dog ikke må
anfægtes.
Friheden til at udtrykke sin religion
kan kun begrænses ved lov, og kun når
det er nødvendigt til beskyttelse af
statens sikkerhed, den offentlige orden
samt andre personers helbred, moral
eller frihed.
Ingen kan tvinges til at deltage eller
ikke at deltage i religionsudøvelse.
Ingen kan af de offentlige
myndigheder forpligtes til at redegøre
for sine anskuelser, religiøse
overbevisninger eller trosretning.

Artikel 54
1. Enhver er garanteret retten til at
udtrykke sine synspunkter samt til at
tilegne sig og udbrede informationer.
2. Forebyggende censur af offentlige
medier samt krav om koncession ved
udgivelse af aviser og tidsskrifter er
forbudt. Der kan ved lov indføres
forpligtelse til forudgående opnåelse af
koncession til at drive radio- eller tvstation.
Artikel 55
1. Med undtagelse af de i stk. 2 og 3
fastsatte tilfælde er det forbudt at
udlevere polske statsborgere til
retsforfølgelse i en fremmed stat.
2. En polsk borger kan udleveres til
retsforfølgelse i en fremmed stat
på begæring af en anden stat eller
en internatonal
domstolsmyndighed, såfremt en
sådan mulighed fremgår af en af
Den Polske Republik ratificeret
internatonal aftale eller af lov som
har til formål at fuldbyrde en
lovbestemmelse fastsat af en
international organisation hvoraf
Den Polske Republik er medlem,
dog på betingelse af, at gerningen
som er omfattet af
udleveringsbegæringen:
1. blev begået udenfor Den
Polske Republiks
territorium, samt
2. såvel på
gerningstidspunktet som
på tidspunktet for
fremsættelse af
anmodningen udgjorde en
forbrydelse i henhold til
Den Polske Republiks lov,
eller ville udgøre en
forbrydelse i henhold til
Den Polske Republiks lov
i tilfælde af at den var
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blevet begået på Den
Polske Republiks
territorium,
3. Betingelserne i henhold til Stk. 2
punkt 1 og 2 kræves ikke opfyldt
såfremt udlevering til
retsforfølgelse i en fremmed stat
sker på baggrund af en anmodning
fra en international
domstolsmyndighed som er
oprettet på baggrund af en af Den
Polske Republik ratificeret
internatonal aftale, i forbindelse
med at dette organ påtager sig
jurisdiktionen for forbrydelsen
folkemord, forbrydelser mod
menneskeheden, krigsforbrydelser
eller forbrydelsen aggression.
4. Udlevering til retsforfølgelse i en
fremmed stat er forbudt såfremt
den vedrører personer mistænkt
for at have begået politisk
motiverede forbrydelser uden brug
af vold eller såfremt udleveringen
krænker menneskets og borgerens
friheder og rettigheder.
5. Domstolene træffer afgørelse
vedrørende tilstedeligheden af
udlevering til retsforfølgelse i en
fremmed stat.
Artikel 56
1. Udlændinge har ret til at søge asyl
i Den Polske Republik i
overensstemmelse med de ved lov
fastsatte principper.
2. Udlændinge som i Den Polske
Republik søger beskyttelse mod
forfølgelse kan indrømmes
flygtningestatus i
overensstemmelse med de for Den
Polske Republik bindende
internationale aftaler.

Friheder og politiske rettigheder
Artikel 57
Enhver er sikret retten til at organisere
fredelige forsamlinger og til at deltage
i disse. Begrænsninger i denne ret kan
fastsættes ved lov.
Artikel 58
1. Enhver er sikret retten til at
organisere sig i foreninger.
2. Foreninger hvis formål eller
aktiviteter er i modstrid med
forfatningen eller loven er
forbudte. Domstolene træffer
afgørelse vedrørende nægtelse af
registrering eller aktivitetsforbud
for sådanne foreninger.
3. Ved lov fastsættes hvilke slags
foreninger der skal være underlagt
domstolsregistrering,
forretningsgangen ved
registreringen samt former for
tilsyn med disse foreninger.
Artikel 59
1. Retten til at organisere sig i
fagforeninger, samfundsfaglige
landbrugsorganisationer samt
arbejdsgiverorganisationer skal
være garanteret.
2. Fagforeninger samt arbejdsgivere
og disses organisationer har ret til
at forhandle, i særdeleshed med
henblik på at løse kollektive
konflikter, samt til at indgå
kollektive overenskomster og
andre aftaler.
3. Fagforeninger har ret til at
organisere strejker og andre
protestformer indenfor de i loven
fastsætte grænser. Loven kan, af
hensyn til almenvellet, begrænse
gennemførelsen af strejker eller
forbyde disse for så vidt angår
nærmere bestemte grupper af
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arbejdstagere samt nærmere
bestemte områder.
4. Omfanget af retten til at organisere
sig i fagforeninger og
arbejdsgiverorganisationer samt
andre af de for foreninger
gældende rettigheder kan kun
underlægges lovgivningsmæssige
begrænsninger, såfremt disse er
tilladelige på baggrund af for Den
Polske Republik gældende
internationale aftaler.
Artikel 60
Polske statsborgere som er i besiddelse
af fulde borgerrettigheder har lige
vilkår i adgangen til offentlige
embeder.
Artikel 61
1. Enhver borger har ret til at få
oplysninger om aktiviteter udført af
institutioner som er en del af de
offentlige myndigheder samt om
personer som udøver offentlige hverv.
Denne ret inkluderer ligeledes retten til
at få informationer om selvstyrende
økonomiske institutioner og
brancheorganisationer, og ligeledes om
andre personer og organisatoriske
enheder i det omfang disse udfører
opgaver som hører under de offentlige
myndigheder samt disponerer over
kommunal eller statslig ejendom.
2. Retten til at få oplysninger inkluderer
adgang til dokumenter samt adgang til
møder der afholdes af kollektive
organer som er en del af de offentlige
myndigheder og som er valgt ved
almindelige valg, herunder med
mulighed for at foretage lyd- eller
billedoptagelser.
3. Begrænsning i rettighederne i henhold
til Stk. 1. og 2. kan kun ske af hensyn
til en lovmæssig fastsat beskyttelse af
andre personers samt økonomiske

enheders friheder og rettigheder, og
også til beskyttelse af den offentlige
orden og sikkerhed samt vigtige
økonomiske statsinteresser.
4. Fremgangsmåden ved videregivelse af
oplysninger i henhold til Stk. 1.og 2.
fastsættes ved lov, og for så vidt angår
Sejmen og Senatet, ved deres
forretningsorden.
Artikel 62
1. Polske statsborgere som senest på
dagen for valghandlingen fylder 18 år
har ret til at deltage i
folkeafstemninger samt ret til at vælge
Den Polske Republiks Præsident,
medlemmer af Sejmen, medlemmer af
Senatet samt repræsentanter til det
kommunale selvstyre.
2. Ret til deltagelse i folkeafstemninger
samt valgret tilkommer ikke personer
som ved endelig domstolsafgørelse er
umyndiggjorte, frakendt offentlige
rettigheder eller valgret.
Artikel 63
Enhver har ret til at fremsætte
begæringer, ansøgninger og klager i
offentlig eller egen interesse samt, med
dennes godkendelse, i en anden
persons interesse. Sådanne begæringer
kan fremsættes til institutioner som er
en del af de offentlige myndigheder
samt til offentlige organisationer og
institutioner i forbindelse med de af
dem for de offentlige myndigheder
udførte opgaver. Fremgangsmåden
ved behandling af begæringer,
ansøgninger og klager fastsættes ved
lov.
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Økonomiske, sociale og kulturelle friheder og
rettigheder
Artikel 64
1. Enhver har ret til ejendom, andre
formuerettigheder og arveret.
2. Alle er lige for loven for så vidt angår
beskyttelse af ejendom, andre
formuerettigheder og arveret.
3. Ejendom kan kun begrænses ved lov
og kun det omfang det ikke krænker
selve indholdet i ejendomsretten.

1.

2.
3.

4.

5.

Artikel 65
Enhver er sikret retten til at vælge
samt udføre et erhverv samt til valg af
arbejdssted. Undtagelser fastsættes ved
lov.
Arbejdspligt kan kun pålægges ved
lov.
Fast beskæftigelse af børn under 16 år
er forbudt. Formen for og arten af
tilladelig beskæftigelse fastsættes ved
lov.
Minimumsløn for arbejde eller
beregningsmetoden for denne
fastsættes ved lov.
De offentlige myndigheder fører en
politik som stræber efter fuld,
produktiv beskæftigelse gennem
fuldbyrdelse af programmer til
bekæmpelse af arbejdsløshed,
herunder organisering af og støtte til
erhvervsrådgivning og
erhvervsuddannelse samt offentlige
arbejder og aktiv økonomisk politik.

Artikel 66
1. Enhver har ret til et sikkert og sundt
arbejdsmiljø. Måden hvorpå denne ret
gennemføres samt arbejdsgivernes
forpligtelser fastsættes ved lov.
2. Arbejdstagere har ret til de ved lov
fastsatte fridage og årlige, betalte
ferier; den maksimale normerede
arbejdstid fastsættes ved lov.

Artikel 67
1. Borgerne har ret til social sikring i
tilfælde af arbejdsudygtighed på grund
af sygdom og invaliditet samt efter at
have opnået pensionsalderen. Omfang
og form af den sociale sikring
fastsættes ved lov.
2. Borgere som uden egen skyld ikke er i
beskæftigelse og som ikke har andre
midler til forsørgelse har ret til social
sikring, hvis omfang og form
fastsættes ved lov.

1.
2.

3.

4.

5.

Artikel 68
Enhver har ret til beskyttelse af sit
helbred.
De offentlige myndigheder sikrer alle
borgerne, uafhængigt af deres
materielle situation, lige adgang til
sundhedsydelser finansieret af
offentlige midler. Betingelserne for og
omfanget af ydelserne bestemmes ved
lov.
De offentlige myndigheder har pligt til
at sikre særlige sundhedsydelser til
børn, gravide kvinder, handicappede
og personer i en fremskreden alder.
De offentlige myndigheder har pligt til
at bekæmpe epidemiologiske
sygdomme og at forebygge negative
helbredsmæssige konsekvenser af
forringelsen af miljøet.
De offentlige myndigheder støtter
udviklingen af legemskultur, i
særdeleshed blandt børn og unge.
Artikel 69
I overensstemmelse med lov herom
yder de offentlige myndigheder støtte
til at sikre leveforholdene for
handicappede, deres tilpasning til
beskæftigelse, samt forbindelse til det
omgivne samfund.
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1.

2.

3.

4.

5.

Artikel 70
Enhver har ret til undervisning.
Undervisning er obligatorisk indtil det
fyldte 18. år. Måden hvorpå
skolepligten gennemføres fastsættes
ved lov.
Undervisning i offentlige skoler er
gratis. Det kan ved lov tillades at nogle
uddannelsesydelser fra offentlige
højere uddannelsesinstitutioner leveres
mod betaling.
Forældre har valgfrihed til at vælge
andre skoler end offentlige til deres
børn. Borgere og institutioner har ret
til at etablere grundskoler,
gymnasieskoler, højere
uddannelsesinstitutioner samt
pædagogiske institutioner.
Betingelserne for etablering og drift af
ikke-offentlige skoler og
uddannelsesinstitutioners samt de
offentlige myndigheders deltagelse i
disses finansiering, og også
principperne for det pædagogiske
tilsyn med skoler og pædagogiske
institutioner fastsættes ved lov.
De offentlige myndigheder sikrer
borgerne almindelig og lige adgang til
uddannelse. Til dette formål skaber og
støtter myndighederne systemer til
individuel finansiel og organisatorisk
støtte til elever og studenter.
Betingelserne for tildeling af støtte
fastsættes ved lov.
Højere uddannelsesinstitutioners
selvstændighed skal være sikret i
overensstemmelse med de ved lov
herom fastsatte principper.

Artikel 71
1. Statens sociale og økonomiske politik
tilgodeser familiens vel. Familier som
befinder sig i en vanskelig materiel og
social situation, i særdeleshed sådanne
hvor der er mange børn eller som er

delte, har ret til særlig hjælp fra de
offentlige myndigheder.
2. Mødre har før og efter fødslen ret til en
ved lov nærmere fastsat særlig hjælp
fra de offentlige myndigheder.

1.

2.

3.

4.

Artikel 72
Den Polske Republik sikrer beskyttelse
af barnets rettigheder. Enhver har ret
til overfor de offentlige myndigheder
at kræve beskyttelse af et barn mod
vold, grusomhed, udnyttelse og
demoralisering.
Børn som er berøvet støtte fra
forældrene har ret til støtte og hjælp
fra de offentlige myndigheder.
I forbindelse med fastsættelse af
barnets rettigheder har de offentlige
myndigheder og personer som er
ansvarlige for barnet pligt til at lytte til
barnet, og i muligt omfang at tage
hensyn til dettes synspunkter.
Fremgangsmåden ved udnævnelse af
Børneombudsmanden samt dennes
kompetence fastsættes ved lov.

Artikel 73
1. Enhver er sikret retten til skabende
kunstnerisk virksomhed, til
videnskabelig forskning og til at
offentliggøre resultaterne af denne
samt retten til at lære fra sig, og også
friheden til at nyde godt af kulturelle
goder.

1.

2.
3.
4.

Artikel 74
De offentlige myndigheder fører en
politik som sikrer nuværende og
fremtidige generationer økologisk
sikkerhed.
De offentlige myndigheder er
forpligtigede til at beskytte miljøet.
Enhver har ret til informationer om
miljøets tilstand og beskyttelse.
De offentlige myndigheder støtter
borgernes aktiviteter rettet mod
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naturbeskyttelse og forbedring af
miljøets tilstand.
Artikel 75.
1. De offentlige myndigheder fører en
politik som begunstiger opfyldelsen af
borgernes boligbehov og som i
særdeleshed modvirker hjemløshed,
støtter udviklingen af socialt
boligbyggeri samt understøtter
borgernes bestræbelser rettet mod
erhvervelsen af eget hjem.
2. Beskyttelse af lejernes rettigheder
fastsættes ved lov.
Artikel 76
De offentlige myndigheder beskytter
forbrugerne, brugere og lejere mod
aktiviteter som udgør en trussel mod
deres helbred, privatliv og sikkerhed
samt mod uredelig forretningspraksis.
Omfanget af denne beskyttelse
fastsættes ved lov.
Beskyttelsesforanstaltninger for friheder og
rettigheder
Artikel 77
1. Enhver har ret til at blive holdt
skadesløs for tab, som er ham forvoldt
af en institution, som er en del af de
offentlige myndigheder, ved en
handling, som ikke er i
overensstemmelse med loven.
2. Ingen kan ved lov forhindres i at gøre
sin ret gældende ved domstolene i
forbindelse med krænkelse af friheder
eller rettigheder.
Artikel 78
Begge parter har ret til at anke domme
og beslutninger afgivet i første instans.
Undtagelser fra dette princip samt
fremgangsmåden ved anke fastsættes
ved lov.

Artikel 79
1. Enhver som er blevet udsat for
krænkelser af sine forfatningssikrede
friheder eller rettigheder har ret til, i
henhold til de ved lov fastsatte
principper herom, at indbringe en
klage til Forfatningsdomstolen
vedrørende overensstemmelse mellem
Forfatningen og den lov eller anden
regulering som dannede grundlag for
endelig afgørelse truffet af en domstol
eller andet offentligt administrativt
organ, vedrørende vedkommendes
friheder eller rettigheder eller
vedrørende vedkommendes
forfatningssatte pligter.
2. Bestemmelsen i Stk. 1 vedrører ikke
rettigheder fastsat i artikel 56.
Artikel 80
I overensstemmelse med de ved lov
fastsatte principper har enhver ret til at
henvende sig til ombudsmanden med
anmodning om hjælp til beskyttelse af
sine af en offentlig myndighed
krænkede friheder eller rettigheder.
Artikel 81
Rettigheder fastsat i Art. 65 Stk. 4. og
5., Art. 66, Art. 69, Art. 71, og Art. 7476 kan gøres gældende indenfor de ved
lov fastsatte grænser.
Pligter
Artikel 82
En polsk borger er pligtig til troskab
overfor Den Polske Republik samt til
omsorg for de fælles goder.
Artikel 83
Enhver er pligtig til at efterkomme
Den Polske Republiks lovgivning.
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Artikel 84
Enhver er pligtig til at bære offentlige
byrder og ydelser, herunder de ved lov
fastsatte skatter.
Artikel 85.
1. En polsk borger er pligtig til at
forsvare Fædrelandet.
2. Omfanget af værnepligten fastsættes
ved lov.
3. Borgere hvis religiøse overbevisning
eller erklærede moralske principper
ikke tillader aftjenelse af værnepligt
kan forpligtes til stedfortrædende
tjeneste overensstemmende med de
ved lov herom fastsatte principper.
Artikel 86
Enhver er pligtig til omsorg for
miljøets tilstand og skal holdes
ansvarlig for den af ham forårsagede
forringelse af dette. Principperne for
dette ansvar fastsættes ved lov.
Kapitel III
Retskilder
Artikel 87
1. De almindeligt gældende retskilder i
Den Polske Republik er: Forfatningen,
love, ratificerede internationale aftaler
samt forordninger.
2. Indenfor et område som er omfattet af
den pågældende myndighed er de
almindeligt gældende retskilder i Den
Polske Republik lokalt fastsatte
vedtægter.
Artikel 88
1. Offentliggørelse er en forudsætning for
at en lov, forordning eller lokalt fastsat
vedtægt kan træde i kraft.
2. Principperne for og fremgangsmåden
ved offentliggørelse af almindeligt

gældende bestemmelser fastsættes ved
lov.
3. Internationale aftaler som er
ratificerede efter forudgående
samtykke givet ved lov offentliggøres
på samme måde som krævet for love.
Principperne for offentliggørelse af
andre internationale aftaler fastsættes
ved lov.
Artikel 89
1. Den Polske Republiks ratificering samt
opsigelse af internationale aftaler
kræver forudgående samtykke givet
ved lov, såfremt aftalen omhandler:
1) Fred, alliance, politisk eller
militær pagt.
2) De i forfatningen fastsatte
borgerlige friheder, rettigheder
eller pligter.
3) Den Polske Republiks
medlemskab af en international
organisation.
4) Betydelig finansiel belastning af
staten.
5) Sager som er reguleret ved lov
eller som i forfatningen kræves
reguleret ved lov.
2. For så vidt angår internationale aftaler
som ikke kræver forudgående
samtykke givet ved lov informerer
Formanden for Ministerrådet Sejmen,
når han har til hensigt at forelægge
Præsidenten for Den Polske Republik
en internationale aftaler til ratificering.
3. Principperne for og fremgangsmåden
ved indgåelse, ratificering og opsigelse
af internationale aftaler fastsættes ved
lov.
4.
Artikel 90
1. På basis af international aftale kan Den
Polske Republik indenfor udvalgte
områder overdrage kompetencer der
hører under statslige myndigheder til
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en international organisation eller til
en international myndighed.
2. Lov som giver samtykke til ratificering
af international aftale som omtalt i Stk.
1 vedtages af Sejmen med 2/3 flertal
og under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer, samt af Senatet med 2/3
flertal og under tilstedeværelse af
mindst halvdelen af det ved lov
fastsatte antal medlemmer af Senatet.
3. Samtykke til ratificering af en sådan
aftale kan besluttes ved en
landsdækkende folkeafstemning,
overensstemmende med
bestemmelserne i Artikel 125.
4. Beslutning vedrørende valg af metode
til afgivelse af samtykke foretages af
Sejmen ved absolut flertal under
tilstedeværelse af mindst halvdelen af
det ved lov fastsatte antal medlemmer.
Artikel 91
1. Efter sin offentliggørelse i Den Polske
Republiks Lovtidende udgør en
ratificeret international aftale en del af
den nationale lovgivningsmæssige
orden og anvendes direkte, medmindre
dens anvendelse af afhængig af
vedtagelse af lov herom.
2. International aftale som er ratificeret
på baggrund af forudgående samtykke
givet ved lov har forrang for love,
såfremt den pågældende lov ikke kan
forliges med aftalen.
3. Såfremt det følger af en af Den Polske
Republik ratificeret aftale om
etablering af en international
organisation skal lov fastsat af denne
anvendes direkte og have forrang i
tilfælde af uforenelighed med den
nationale lovgivning.

basis af en ved lov givet detaljeret
bemyndigelse, med henblik på lovens
gennemførelse. Bemyndigelsen bør
definere den myndighed som har
kompetence til at udstede forordningen
og de sagsområder der er henvist til
regulering, samt retningslinjer
vedrørende dokumentets indhold.
2. Den myndighed som ved lov er
bemyndiget til udstedelse af
forordning kan ikke overdrage sine
kompetencer i henhold til Stk. 1 til en
anden myndighed.
Artikel 93
1. Ministerrådets beslutninger samt
Formanden for Ministerrådets og
ministrenes anordninger har intern
karakter og har kun gyldighed indenfor
de organisatoriske enheder som er
underlagt den af dokumentet
udstedende myndighed.
2. Anordninger kan kun udstedes på basis
af lov. De kan ikke danne grundlag for
afgørelser i forhold til borgere,
juridiske personer eller andre enheder.
3. Beslutningen og anordninger skal være
underlagt kontrol for så vidt angår
deres overensstemmelse med
almindeligt gældende lov.
Artikel 94
1. Det kommunale selvstyres organer
samt statsadministrationens lokale
myndigheder kan på baggrund og
indenfor grænserne af ved lov givet
bemyndigelse fastsætte lokale
vedtægter, som har gyldighed indenfor
det område hvor de pågældende
myndigheder råder. Principperne for
og fremgangsmåden ved fastsættelse af
lokale vedtægter fastsættes ved lov.

Artikel 92
1. Forordninger udstedes af de i
forfatningen angivne myndigheder, på
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Kapitel IV
Sejmen og Senatet
Artikel 95
1. Den lovgivende magt i Den Polske
Republik udøves af Sejmen og Senatet.
2. I det omfang det fremgår af
bestemmelserne i forfatningen og
andre love udøver Sejmen kontrol med
Ministerrådets aktiviteter.
Valg og valgperiode
Artikel 96
1. Sejmen består af 460 medlemmer.
2. Valg til Sejmen er almindelige, lige,
direkte og proportionelle samt
gennemføres ved hemmelig
afstemning.
Artikel 97
1. Senatet består af 100 medlemmer.
2. Valg til Senatet er almindelige og
direkte samt gennemføres ved
hemmelig afstemning.
Artikel 98
1. Sejmen og Senatet vælges til 4-årige
valgperioder. Sejmens og Senatets
valgperiode påbegyndes på dagen hvor
Sejmen mødes til første samling og
varer til dagen før Sejmen samles i den
efterfølgende valgperiode.
2. Den Polske Republiks Præsident
forordner valg til Sejmen og Senatet,
ikke senere end 90 dage inden udløbet
af 4 år fra valgperiodens påbegyndelse,
idet han fastsætter valghandlingen til
at finde sted på en helligdag, som
falder i løbet af 30 dage før udløbet af
4 år fra påbegyndelsen af Sejmen og
Senatets valgperiode.
3. Sejmen kan forkorte sin valgperiode
ved en beslutning truffet at et flertal på
mindst 2/3 af det ved lov fastsatte antal
medlemmer. En forkortelse af Sejmens

valgperiode betyder samtidigt
forkortelse af Senatets valgperiode.
Bestemmelsen i Stk. 5. anvendes
tilsvarende.
4. Efter at have indhentet en vurdering
fra Formanden for Sejmen og
Formanden for Senatet kan
Republikkens Præsident i de i
forfatningen fastsatte tilfælde forordne
en forkortelse af Sejmens valgperiode.
Samtidigt med forkortelsen af Sejmens
valgperiode forkortes ligeledes
Senatets valgperiode.
5. Samtidigt med at Republikkens
Præsident forordner en forkortelse af
Sejmens valgperiode forordner han
også valg til Sejmen og Senatet samt
fastsætter datoen for valghandlingen til
at finde sted i løbet af 45 dage fra
dagen for forordningen om en
forkortelse af Sejmens valgperiode.
Republikkens Præsident indkalder det
nyvalgte Sejm til første møde ikke
senere end 15 dage fra dagen for
gennemførelsen af valghandlingen.
6. I tilfælde af at Sejmens valgperiode
forkortes anvendes bestemmelsen i
Stk. 1. tilsvarende.
Artikel 99
1. Valgbar til Sejmen er polske
statsborgere som er i besiddelse af
valgret og som senest på valgdagen
fylder 21 år.
2. Valgbar til Senatet er polske
statsborgere som er i besiddelse af
valgret og som senest på valgdagen
fylder 30 år.
3. Personer som har modtaget en endelig
dom på frihedsberøvelse for en bevidst
begået forbrydelse hvor sagen rejses af
den offentlige anklagemyndighed kan
ikke vælges til Sejmen eller til Senatet
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Artikel 100
1. Politiske partier samt vælgere kan
indstille kandidater til medlemmer af
Sejmen og Senatet.
2. Man kan ikke samtidigt kandidere til
Sejmen og Senatet.
3. Principperne for og fremgangsmåden
ved indstilling af kandidater og
gennemførelse af valghandlingen samt
betingelserne for valgets gyldighed
fastsættes ved lov.
Artikel 101
1. Højesteret træffer beslutning om
gyldigheden af valg til Sejmen og
Senatet.
2. Vælgere har ret til at indgive protest til
Højesteret mod valgets gyldighed i
overensstemmelse med de ved lov
herom fastsatte principper.
Medlemmer af Sejmen og Senatet
Artikel 102
Man kan ikke samtidigt være medlem
af Sejmen og Senatet.
Artikel 103
1. Medlemskab af Sejmen kan ikke
bestrides samtidigt med funktionen
som Formand for Den Polske
Nationalbank, Formand for Det
Øverste Kontrolkammer,
Ombudsmand, Børneombudsmand
samt stedfortræder for en af de
førnævnte personer, medlem af
Pengepolitisk Råd, medlem af TV- og
Radiorådet og ambassadør eller
samtidigt med ansættelse i Sejmens
Kancelli, Senatets Kancelli, Den
Polske Præsidents Kancelli og i
regeringsadministrationen. Dette
forbud vedrører ikke medlemmer af
Ministerrådet og statssekretærer i
statsadministrationen.

2. Dommere, offentlige anklagere,
embedsmænd indenfor
statsadministrationen, soldater i aktiv
militærtjeneste, politifunktionærer
samt funktionærer ansat i Statens
Sikkerhedstjeneste kan ikke fungere
som medlem af Sejmen.
3. Andre tilfælde af forbud mod
bestridelse af medlemskab af Sejmen
samtidigt med offentlige funktioner
samt andre tilfælde af forbud mod
bestridelse af medlemskab fastsættes
ved lov.
Artikel 104
1. Sejmens medlemmer er folkets
repræsentanter. De er ikke bundet af
instruktioner fra vælgerne.
2. Inden de begynder at udøve deres
mandat aflægger Sejmens medlemmer
følgende højtidelige løfte:
Jeg lover højtideligt at jeg
redeligt og samvittighedsfuldt
vil udføre mine forpligtelser
overfor Folket, vogte over
Nationens suverænitet og
interesser, gøre alt for
Fædrelandets vel og borgernes
gode, overholde Den Polske
Republiks forfatningen og
anden lovgivning.
Det højtidelige løfte kan
aflægges med tilføjelse af
sætningen ”så hjælpe mig
Gud”.
3. Afvisning af at aflægge det højtidelige
løfte er ensbetydende med afkald på
mandatet.
Artikel 105
1. Et medlem af Sejmen kan ikke drages
til ansvar for den del af sit virke som
omfatter udøvelsen af mandatet,
hverken så længe dette varer eller efter
dets udløb. Medlemmer af Sejmen er
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2.

3.

4.

5.

6.

for dette virke udelukkende ansvarlige
overfor Sejmen, og i tilfælde af
krænkelse af tredjeparts rettigheder
kan han kun drages til ansvar ved
domstolene med Sejmens samtykke.
Fra dagen for offentliggørelsen af
valgresultaterne indtil dagen for
mandatets udløb kan et medlem af
Sejmen ikke drages til strafferetligt
ansvar uden Sejmens samtykke.
Strafferetlig forfølgelse som er
påbegyndt mod en person inden dagen
for hans valg til medlem af Sejmen
skal efter krav fra Sejmen være
suspenderet indtil tidspunktet for
udløbet af hans mandat. I sådanne
tilfælde et også forældelsesfristen for
strafferetlig forfølgelse suspenderet i
den pågældende periode.
Et medlem af Sejmen kan give sit
samtykke til at blive draget til
strafferetligt ansvar. I givet fald
anvendes bestemmelserne Stk. 2. og 3.
ikke.
Et medlem af Sejmen må ikke
tilbageholdes eller arresteres uden
Sejmens samtykke, bortset fra tilfælde
hvor han tages i en forbrydelse på
fersk gerning og hvor hans
tilbageholdelse er uomgængelig
nødvendig for at sikre et korrekt
sagsforløb. Formanden for Sejmen
skal ufortøvet informeres om
tilbageholdelsen, og denne kan beordre
omgående frigivelse af den
tilbageholdte.
Særlige principper for og
fremgangsmåde hvorved medlemmer
af Sejmen drages strafferetligt til
ansvar fastsættes ved lov.
Artikel 106
De nødvendige arbejdsbetingelser for
en effektiv udførelse af pligterne som
medlem af Sejmen samt beskyttelse af

rettigheder der følger af udøvelsen af
mandatet fastsættes ved lov.
Artikel 107
1. I det ved lov fastsatte omfang må et
medlem af Sejmen ikke drive
erhvervsvirksomhed ved hvilken der
opnås udbytte fra statslige midler eller
det kommunale selvstyre og ej heller
erhverve ejendom som tilhører disse.
2. På baggrund af Sejmens beslutning,
truffet efter indstilling fra Sejmens
Formand, kan et medlem af Sejmen,
for overtrædelse af det i Stk. 1. nævnte
forbud, drages til ansvar for
Rigsretten, som dømmer i spørgsmålet
om fortabelse af mandatet.
Artikel 108
Bestemmelserne i artikel 103 - 107
anvendes tilsvarende overfor
medlemmer af Senatet.
Organisation og virksomhed
Artikel 109
1. Sejmen og Senatets drøftelser finder
sted i samlinger.
2. Med undtagelse af de i Artikel 98 Stk.
3 og 5 nævnte tilfælde indkalder
Republikkens Præsident Sejmen og
Senatets første samling til en dag som
falder indenfor 30 dage fra valgdagen.
Artikel 110
1. Sejmen vælger fra sin midte Sejmens
Formand og næstformænd.
2. Sejmens formand leder Sejmens
forhandlinger, våger over Sejmens
rettigheder samt repræsenterer Sejmen
udadtil.
3. Sejmen nedsætter faste udvalg og kan
nedsætte ekstraordinære udvalg.
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Artikel 111
1. Sejm kan nedsætte en
undersøgelseskommission til
efterforskning af nærmere bestemte
sager.
2. Undersøgelseskommissionens
fremgangsmåde fastsættes ved lov.
Artikel 112
Sejmen forretningsorden vedtages af
Sejmen. Den fastsætter Sejmens indre
organisation og arbejdsorden samt
fremgangsmåden ved nedsættelse at
dets organer og disses aktiviteter.
Forretningsordenen fastsætter også
fremgangsmåden ved statslige
organers gennemførelse af deres
forfatningsmæssige og
lovgivningsmæssige forpligtelser
overfor Sejmen.
Artikel 113
Sejmens samlinger er offentlige. Hvis
dette er påkrævet af hensyn til statens
vel kan Sejm med absolut flertal og
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer vedtage hemmelige
forhandlinger.
Artikel 114
1. I de i forfatningen fastsatte tilfælde
forhandler Sejmen og Senatet i
fællesskab som Nationalforsamling,
under forsæde af Sejmens Formand
eller, i dennes fravær, Senatets
Formand.
2. Nationalforsamlingen vedtager sin
egen forretningsorden.
Artikel 115
1. Formanden for Ministerrådet og
Ministerrådets øvrige medlemmer er
forpligtigede til at give svar på
skriftlige anmodninger om
redegørelser samt mundtlige

spørgsmål fra medlemmerne af Sejmen
i løbet af 21 dage.
2. Formanden for Ministerrådet og
Ministerrådets øvrige medlemmer er
forpligtigede til at give svar
vedrørende løbende sager på hver af
Sejmens samlinger.
Artikel 116
1. På vegne af Den Polske Republik
træffer Sejmen beslutning om
krigstilstand og fredsslutning.
2. Sejmen kan kun træffe beslutning om
krigstilstand i tilfælde af væbnet
angreb på Den Polske Republiks
territorium, eller hvor det af en
international aftale fremgår en pligt til
fælles forsvar mod aggression. Såfremt
Sejmen ikke er i stand til at samles
beslutter Republikkens Præsident om
krigstilstand.
Artikel 117
Principperne for benyttelsen af de
Væbnede Styrker udenfor Den Polske
Republiks grænser fastsættes ved
ratificeret international aftale eller ved
lov. Principperne for fremmed militærs
tilstedeværelse på Den Polske
Republiks territorium og principperne
for deres bevægelser gennem dette
territorium fastsættes ved ratificeret
international aftale eller ved lov.
Artikel 118
1. Lovgivningsinitiativ tilkommer
medlemmerne af Sejmen, Senatet,
Republikkens Præsident og
Ministerrådet.
2. Lovgivningsinitiativ tilkommer
ligeledes en gruppe på mindst 100.000
borgere som har valgret til Sejmen.
Fremgangsmåden desangående
fastsættes ved lov.
3. I forbindelse med fremlæggelse af
lovforslag for Sejmen forelægger
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ændringsforslag anses for at være
vedtaget, såfremt Sejmen ikke afviser
dem med absolut flertal under
tilstedeværelse af mindst halvdelen af
det ved lov fastsatte antal medlemmer.

forslagsstillerne de finansielle
konsekvenser af dets gennemførelse.

1.
2.

3.

4.

Artikel 119
Sejmen overvejer lovforslag i tre
behandlinger.
Retten til at fremsætte ændringsforslag
til lovforslag i løbet af Sejmens
behandling af dette tilkommer
forslagsstillerne, medlemmerne af
Sejmen og Ministerrådet.
Sejmens formand kan afslå at
underkaste et ændringsforslag
afstemning, såfremt dette ikke på
forhånd har været forelagt for et
udvalg.
Forslagsstiller kan i løbet af den i
Sejmen foregående lovgivningsproces
trække lovforslaget tilbage indtil
tidspunktet for afslutningen af
andenbehandlingen.
Artikel 120
Sejmen vedtager love ved almindeligt
flertal under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer, medmindre forfatningen
foreskriver et andet flertal. På samme
måde foretages beslutninger såfremt
andet ikke er bestemt ved lov eller ved
Sejmen beslutning.

Artikel 121
1. Sejmens Formand overdrager Senatet
de af Sejmen vedtagne love.
2. I løbet af 30 dage fra dagen for
overdragelsen af loven kan Senatet
antage den uden ændringer, vedtage
ændringer eller vedtage at afvise den i
sin helhed. Såfremt Senatet i løbet af
30 dage fra overdragelsen ikke har
foretaget en behørig beslutning anses
loven for vedtaget i den af Sejmen
angivne form.
3. Senatets beslutning om at afvise loven
eller de af Senatet vedtagne

1.

2.

3.

4.

Artikel 122
Efter afslutningen af den i Artikel 121
fastsatte procedure forelægger
Sejmens Formand den vedtagne lov
for Republikkens Præsident til
underskrift.
Republikkens Præsident underskriver
loven i løbet af 21 dage fra dagen for
forelæggelsen og anordner dens
offentliggørelse i Den Polske
Republiks Lovtidende.
Inden underskrivelsen af loven kan
Republikkens Præsident indgive en
begæring til Forfatningsdomstolen
vedrørende lovens overensstemmelse
med Forfatningen. Republikkens
Præsident kan ikke nægte at
underskrive en lov som
Forfatningsdomstolen har erklæret for
overensstemmende med Forfatningen.
Republikkens Præsident afslår at
underskrive en lov som
Forfatningsdomstolen har erklæret for
ikke at være i overensstemmelse med
Forfatningen. Såfremt den manglende
overensstemmelse kun vedrører
særlige bestemmelser i loven, og
Forfatningsdomstolen ikke har truffet
afgørelse om at disse er uadskilleligt
forbundet med hele loven,
underskriver Præsidenten, efter at
have indhentet en vurdering fra
Formanden for Sejmen, loven med
udeladelse af de bestemmelser som er
erklæret for ikke at være i
overensstemmelse med Forfatningen
eller han returnerer loven til Sejmen
med henblik på at fjerne den
manglende overensstemmelse.
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5. Såfremt Republikkens Præsident ikke
indgiver en begæring til
Forfatningsdomstolen i henhold til
fremgangsmåden i Stk. 3 kan han i en
motiveret begæring overdrage loven til
Sejmen til fornyet overvejelse. Efter
fornyet vedtagelse af loven i Sejmen
med et flertal på 3/5 af stemmerne
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer underskriver
Republikkens Præsident loven i løbet
af 7 dage og anordner dens
offentliggørelse i Den Polske
Republiks Lovtidende. I tilfælde af
fornyet vedtagelse at loven i Sejmen
tilkommer der ikke Republikkens
Præsident ret til at indgive en begæring
til Forfatningsdomstolen i henhold til
fremgangsmåden i Stk. 3.
6. Republikkens Præsidents indgivelse af
en begæring til Forfatningsdomstolen
vedrørende lovens overensstemmelse
med Forfatningen eller af en begæring
til Sejmen om fornyet overvejelse af
loven suspenderer de i Stk. 2 angivne
tidsfrister for underskrivelse af loven.
Artikel 123
1. Ministerrådet kan erklære et af sig selv
tiltrådt lovforslag for vigtigt, dog med
undtagelse af skattelovforslag, love
vedrørende valg af Republikkens
Præsident, valg til Sejmen og Senatet
samt til det kommunale selvstyres
organer, love som regulerer de
offentlige myndigheders organisation
og ansvarsområde, samt også
kodifikationer.
2. Sejmens forretningsorden samt
Senatets forretningsorden fastsætter
forskellen i lovgivningsprocessen i
forbindelse med vigtige forslag.
3. Ved behandlingen af lovforslag som er
erklæret for vigtig er tidsfristen for
dets overvejelse i Senatet 14 dage og

tidsfristen indenfor hvilken
Republikkens Præsident underskriver
loven 7 dage.
Artikel 124
Bestemmelserne i artikel 110, artikel
112, artikel 113 og artikel 120
anvendes tilsvarende i forhold til
Senatet.

1.

2.

3.

4.

5.

Folkeafstemning
Artikel 125
I sager af særlig betydning for staten
kan gennemføres en landsdækkende
folkeafstemning.
Ret til at anordne en landsdækkende
folkeafstemning har Sejmen med
absolut flertal under tilstedeværelse af
mindst halvdelen af det ved lov
fastsatte antal medlemmer samt
Republikkens Præsident med Senatets
godkendelse udtrykt ved absolut flertal
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer af Senatet.
Resultatet af folkeafstemningen er
bindende såfremt der ved en
landsdækkende folkeafstemning er
deltagelse af mere end halvdelen af de
stemmeberettigede.
Højesteret træffer beslutning om
gyldigheden af en landsdækkende
folkeafstemning, samt af den i artikel
235 Stk. 6 omtalte folkeafstemning.
Principperne for og fremgangsmåden
ved gennemførelse af folkeafstemning
fastsættes ved lov.
Kapitel V

Præsidenten for Den Polske Republik
Artikel 126
1. Præsidenten for Den Polske Republik
er Den Polske Republiks øverste
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repræsentant og garanten for
statsmagtens kontinuitet.
2. Republikkens Præsident vogter over
overholdelsen af Forfatningen, værner
om landets suverænitet og sikkerhed
samt over dets territoriums
ukrænkelighed og udelelighed.
3. Republikkens Præsident udfører sin
opgave i det omfang og i henhold til de
principper som er fastsat i
Forfatningen og ved lov.
Artikel 127
1. Republikkens Præsident vælges af
Folket ved almindelige, lige og direkte
valg og ved hemmelig afstemning.
2. Republikkens Præsident vælges til en
femårig valgperiode og kan kun
genvælges en gang.
3. Til Republikkens Præsident kan
vælges en polsk statsborger som senest
på valgdagen er fyldt 35 år og besidder
fuld valgret til Sejmen. En kandidat
indstilles af mindst 100.000 vælgere
med valgret til Sejmen.
4. Til Republikkens Præsident vælges
den kandidat som opnår mere end
halvdelen af de gyldigt afgivne
stemmer. Såfremt ingen af
kandidaterne opnår det krævede flertal
gennemføres fornyet afstemning 14
dage efter første afstemning.
5. Ved den fornyede afstemning
foretages valg mellem de to kandidater
som i første afstemning opnåede det
højeste stemmetal. Såfremt nogen af
de to kandidater trækker sit samtykke
til at kandidere tilbage, mister sin
stemmeret eller dør gives der adgang
til den kandidat der opnåede det
næstfølgende højeste stemmetal i den
første afstemning. I så fald opsættes
datoen for den fornyede afstemning
med yderligere 14 dage.
6. Til Republikkens Præsident vælges
den kandidat som i den fornyede

afstemning opnåede det højeste
stemmetal.
7. Principperne for og fremgangsmåden
ved indstilling af kandidater og
gennemførelse af valg samt
betingelserne for gyldigheden af valget
af Republikkens Præsident fastsættes
ved lov.
Artikel 128
1. Republikkens Præsidents valgperiode
indledes på den dag hvor han tiltræder
embedet.
2. Formanden for Sejmen forordner valg
af Republikkens Præsident på en dag
som ligger ikke tidligere end 100 dage
og ikke senere end 75 dage før udløbet
af den siddende Præsident for
Republikkens embedsperiode, og i
tilfælde af at embedet som
Republikkens Præsident står ledigt –
ikke senere end fyrre dage efter at
embedet er blevet ledig, idet han
fastsætter valghandlingen til at finde
sted på en helligdag, som falder i løbet
af 60 dage fra den dag hvor valget blev
forordnet.
Artikel 129
1. Højesteret træffer beslutning om
gyldigheden af valget af Republikkens
Præsident.
2. Vælgere har ret til at indgive protest til
Højesteret mod gyldigheden af valget
af Republikkens Præsident i
overensstemmelse med de ved lov
fastsatte principper herfor.
3. I tilfælde af at valget af Republikkens
Præsident konstateres ugyldigt
gennemføres nyvalg
overensstemmende med de i Artikel
128 Stk. 2 fastsatte principper for det
tilfælde, at embedet som Republikkens
Præsident bliver ledigt.
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Artikel 130
Republikkens Præsident tiltræder
embedet efter overfor
Nationalforsamlingen at have aflagt
følgende ed:
”Idet jeg tiltræder embedet
som Præsident for Den Polske
Republik i henhold til folkets
vilje aflægger jeg en højtidelig
ed om at fastholde troskab
overfor Forfatningens
bestemmelser, jeg vil
ubrydeligt værne om
Nationens værdighed, Landets
uafhængighed og sikkerhed, og
Fædrelandets bedste samt
borgernes velbefindende vil
for mig altid være det højeste
bud”.
Eden kan aflægges med
tilføjelse af sætningen ”så
hjælpe mig Gud”.
Artikel 131
1. Såfremt Republikkens Præsident
midlertidigt ikke er i stand til at udføre
sit embede informerer han Sejmens
Formand om dette, hvorefter denne
midlertidigt overtager Republikkens
Præsidents pligter. I tilfælde af at
Republikkens Præsident ikke er i stand
til at informere Sejmens Formand om
sin manglende evne til at udøve
embedet fremsætter
Forfatningsdomstolen, på baggrund af
en anmodning fra Sejmens Formand,
erklæring om forhindringer for
udøvelse af embedet af Republikkens
Præsident. I tilfælde af den Polske
Præsidents midlertidige manglende
evne til at udøve embedet betror
Forfatningsdomstolen Sejmens
Formand den midlertidige udøvelse af
Republikkens Præsidents pligter.
2. Indtil tidspunktet for nyvalg udfører
Sejmens Formand midlertidigt

Republikkens Præsidents pligter i
tilfælde af:
1) Republikkens Præsidents død,
2) At Republikkens Præsident
frasiger sig embedet,
3) at valget af Republikkens
Præsident konstateres ugyldigt
eller på grund af andre årsager
som medfører manglende
tiltrædelse af embedet efter et
valg,
4) at Nationalforsamlingen ved en
beslutning foretaget med et flertal
på mindst 2/3 at det ved lov
fastsatte antal medlemmer af
Nationalforsamlingen erklærer
Republikkens Præsident
permanent uegnet til at udøve
embedet af helbredsmæssige
årsager,
5) at Republikkens Præsident
afsættes fra embedet ved en
Rigsretsdom.
3. I tilfælde af at Sejmens Formand ikke
kan udføre de Republikkens Præsident
påhvilende pligter overtager Senatets
Formand de pågældende pligter.
4. Den person som udfører Republikkens
Præsidents pligter kan ikke træffe
beslutning om forkortelse af Sejmens
valgperiode.
Artikel 132
Republikkens Præsident må ikke
beklæde noget andet embede og ej
heller udøve nogen offentlig funktion,
med undtagelse af de som er forbundet
med embedsudøvelsen.
Artikel 133
1. Som landets repræsentant i
udenrigsforhold skal Republikkens
Præsident:
1) ratificere og opsige internationale
aftaler, om hvilket Sejmen og
Senatet informeres,
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2) udnævne og hjemkalde Den
Polske Republiks
befuldmægtigede repræsentanter i
andre lande og ved internationale
organisationer,
3) Modtage akkreditiver og
hjemsende til ham akkrediterede
diplomatiske repræsentanter fra
andre lande og internationale
organisationer.
2. Inden ratificeringen af internationale
aftaler kan Republikkens Præsident
indgive en begæring til
Forfatningsdomstolen vedrørende
dennes overensstemmelse med
Forfatningen.
3. Med hensyn til udenrigspolitik
samarbejder Republikkens Præsident
med Formanden for Ministerrådet og
den kompetente minister.

1.

2.

3.

4.

Artikel 134
Republikkens Præsident er den øverste
ansvarlige for Den Polske Republiks
væbnede styrker.
I fredstid udøver Republikkens
Præsident kommandoen over de
væbnede styrker ved hjælp af
Forsvarsministeren.
Republikkens Præsident udnævner for
en nærmere bestemt periode Chefen
for Generalstaben og de
øverstbefalende for de enkelte værn.
Embedsperiodens længde samt
fremgangsmåde og betingelser for
deres afskedigelse før udløbet af denne
fastsættes ved lov.
Under krigstid udnævner
Republikkens Præsident, på
anmodning af Formanden for
Ministerrådet, den Ledende
Øverstbefalende for De Væbnede
Styrker. Ved samme fremgangsmåde
kan han afskedige den Ledende
Øverstbefalende for De Væbnede
Styrker. Det ansvarsområde som er

omfattet af Den ledende
Øverstbefalende for De Væbnede
Styrker samt principperne for
hvorledes han er underlagt Den Polske
Republiks forfatningsmæssige organer
fastsættes ved lov.
5. På anmodning af Forsvarsministeren
tildeler Republikkens Præsident de ved
lov fastsatte militære grader.
6. Den Polske Præsidents ansvarsområde
i forbindelse med hans øvrighed over
De Væbnede Styrker fastsættes
detaljeret ved lov.
Artikel 135
Det rådgivende organ for
Republikkens Præsident vedrørende
den indre og ydre statssikkerhed er Det
Nationale Sikkerhedsråd.
Artikel 136
I tilfælde af en direkte, ydre trussel
mod landet forordner Republikkens
Præsident, på anmodning af
Formanden for Ministerrådet, generel
eller delvis mobilisering samt
anvendelse af De Væbnede Styrker til
forsvar af Den Polske Republik.
Artikel 137
Republikkens Præsident tildeler polsk
statsborgerskab og giver tilladelse til
fraskrivelse af polsk statsborgerskab.
Artikel 138
Republikkens Præsident tildeler ordner
og udmærkelser.
Artikel 139
Republikkens Præsident kan benåde.
Benådning kan ikke anvendes i forhold
til personer som er dømt af Rigsretten.
Artikel 140
Republikkens Præsident kan henvende
sig til Sejmen, til Senatet eller til
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Nationalforsamlingen i en højtidelig
tale. Den højtidelige tale gøres ikke til
genstand for debat.
Artikel 141
1. I sager af særlig betydning kan
Republikkens Præsident indkalde
Statsrådet. Statsrådet dannes af
Ministerrådet og fører sine drøftelser
under forsæde af Republikkens
Præsident.
2. Der tilkommer ikke Statsrådet de
Ministerrådet tilhørende kompetencer.
Artikel 142
1. Republikkens Præsident udsteder
forordninger og anordninger i henhold
til de i artikel 92 og artikel 93 angivne
principper.
2. I forbindelse med udførelsen af de
øvrige ham tilkomne kompetencer
udsteder Republikkens Præsident
beslutninger.
Artikel 143
Republikkens Præsidents Kancelli er et
støtteorgan for Republikkens
Præsident. Republikkens Præsident
fastsætter vedtægterne for Kancelliets
virke samt udnævner og afskediger
Chefen for Republikkens Præsidents
Kancelli.
Artikel 144
1. Under udøvelsen af sine
forfatningsmæssige og
lovgivningsmæssige kompetencer
udsteder Republikkens Præsident
officielle dokumenter.
2. Officielle dokumenter fra
Republikkens Præsident kræver for
deres gyldighed underskrift af
Formanden for Ministerrådet, som ved
underskrivelsen af dokumentet bliver
ansvarlig overfor Sejmen.
3. Bestemmelsen i Stk. 2 vedrører ikke:

1) forordning af valg til Sejmen og
Senatet,
2) indkaldelse af første møde i
nyvalgt Sejm og Senat,
3) forkortelse af Sejmens valgperiode
i de i Forfatningen nævnte
tilfælde,
4) lovgivningsinitiativ,
5) anordning af landsdækkende
folkeafstemning,
6) underskrivelse af love eller afslag
på at underskrive love,
7) anordning af offentliggørelse af
love samt internationale aftaler i
Den Polske Republiks Lovtidende,
8) henvendelse til Sejmen, til Senatet
eller til Nationalforsamlingen i en
højtidelig tale,
9) begæring til Forfatningsdomstolen,
10) begæring til Det Øverste
Kontrolkammer om gennemførelse
af kontrol,
11) udpegning og udnævnelse af
Formanden for Ministerrådet,
12) antagelse af Ministerrådets
afskedsbegæring og betroelse af
midlertidig forretningsførelse,
13) begæring til Sejmen om at drage et
medlem af Ministerrådet til ansvar
for Rigsretten,
14) afskedigelse af minister overfor
hvem Sejmen har udtrykt mistillid,
15) indkaldelse af Statsrådet,
16) tildeling af ordner og
udmærkelser,
17) udnævnelse af dommere,
18) anvendelse af benådning,
19) tildeling af polsk statsborgerskab
og tilladelse til fraskrivelse af
polsk statsborgerskab,
20) udnævnelse af Ledende Formand
for Højesteret,
21) udnævnelse af Formanden og
Næstformanden for
Forfatningsdomstolen,
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22) udnævnelse af Formanden for Den
Øverste Forvaltningsdomstol,
23) udnævnelse af formændene for
Højesteret samt næstformænd for
Den Øverste Forvaltningsdomstol,
24) begæring til Sejmen om
udnævnelse af Formanden for Den
Polske Nationalbank,
25) udnævnelse af medlemmer af
Pengepolitisk Råd,
26) udnævnelse og afskedigelse af
medlemmerne af Det Nationale
Sikkerhedsråd,
27) udnævnelse af medlemmer af TVog radiorådet,
28) tildeling af statut til Republikkens
Præsidents Kancelli samt
udnævnelse og afskedigelse af
Chefen for Republikkens
Præsidents Kancelli,
29) udstedelse af anordningen i
henhold til de i artikel 93 fastsatte
principper,
30) fralæggelse af embedet som
Republikkens Præsident.
Artikel 145
1. For krænkelse af Forfatningen, loven
eller for en begået forbrydelse kan
Republikkens Præsident drages til
ansvar for Rigsretten.
2. Republikkens Præsident kan sættes
under anklage efter en beslutning i
Nationalforsamlingen, foretaget med et
flertal på mindst 2/3 af det ved lov
fastsatte antal medlemmer af
Nationalforsamlingen efter begæring
fra mindst 140 medlemmer af
Nationalforsamlingen.
3. Fra dagen for beslutningen om at sætte
Republikkens Præsident under anklage
ved Rigsretten suspenderes udøvelsen
af embedet som Republikkens
Præsident. Bestemmelsen i artikel 131
anvendes tilsvarende.

Kapitel VI
Ministerrådet og regeringsadministrationen

1.

2.

3.
4.

Artikel 146
Ministerrådet varetager Den Polske
Republiks indenrigs- og
udenrigspolitik.
Ministerrådets ansvarsområde
indbefatter statens politik i det omfang
denne ikke er forbeholdt andre
statslige eller selvstyrende
kommunale organer
Ministerrådet leder
regeringsadministrationen.
I det omfang og i henhold til de
principper som er fastsat i
Forfatningen og ved lov udfører
Ministerrådet i særdeleshed følgende:
1) sikrer at lovgivningen føres ud i
livet,
2) udsteder forordninger,
3) koordinerer og kontrollerer det af
regeringsadministrationens
organer udførte arbejde,
4) beskytter Statens interesser,
5) vedtager finanslovsforslaget,
6) leder implementeringen af statens
finanslov samt godkender
afstemningen af statskonti og
rapporter vedrørende finanslovens
implementering,
7) varetager landets indre sikkerhed
samt den offentlige orden,
8) varetager statens ydre sikkerhed,
9) udøve generel ledelse med hensyn
til forholdet til andre lande og
internationale organisationer,
10) indgår internationale aftaler som
kræver ratificering samt bekræfter
og opsiger andre internationale
aftaler,
11) udøver generel ledelse med hensyn
til landets forsvar samt fastsætter
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det antal borgere som årligt
indkaldes til aktiv militærtjeneste,
12) fastsætter organisationen af og
fremgangsmåden ved
gennemførelse af sit arbejde.

1.
2.

3.

4.

Artikel 147
Ministerrådet består af Formanden for
Ministerrådet og ministrene.
Som en del af Ministerrådets
sammensætning kan der udnævnes
næstformænd for Ministerrådet.
Formanden og næstformændene for
Ministerrådet kan også fungere som
ministre.
Som en del af Ministerrådets
sammensætning kan der herudover
udnævnes formænd for de ved lov
fastsatte komiteer.
Artikel 148
Formanden for Ministerrådet:
1) repræsenterer Ministerrådet,
2) leder Ministerrådets arbejde,
3) udsteder forordninger,
4) varetager gennemførelsen af
Ministerrådets politik og fastsætter
gennemførelsesmåden,
5) koordinerer og kontrollerer
Ministerrådets medlemmers
arbejde,
6) udøver tilsyn med det kommunale
selvstyre indenfor de af
Forfatningen og ved lov fastsatte
grænser og fremgangsmåder.
7) Er den øverste tjenstlige fortsatte
for medarbejdere i
regeringsadministrationen.

Artikel 149
1. Ministrene leder nærmere bestemte
område af regeringsadministrationen
eller udfører de dem af Formanden for
Ministerrådet fastlagte opgaver.
Kompetenceområdet for en minister
som leder et felt indenfor

regeringsadministrationen fastsættes
ved lov.
2. Ministre som leder et område af
regeringsadministrationen udsteder
forordninger. Ministerrådet kan på
anmodning af Formanden for
Ministerrådet tilbagekalde en ministers
forordning eller anordning.
3. Bestemmelserne vedrørende ministre
som leder et område af
regeringsadministrationen anvendes
tilsvarende i forhold til de i artikel 147
Stk. 4 omtalte formænd for komiteer.
Artikel 150
Et medlem af Ministerrådet må ikke
deltage i aktiviteter som er i strid med
hans offentlige forpligtelser.
Artikel 151
Formanden for Ministerrådet,
næstformændene for Ministerrådet og
ministrene aflægger overfor
Republikkens Præsident følgende ed:
”Idet jeg tiltræder embedet
som Formand for
Ministerrådet (næstformand
for Ministerrådet, minister)
aflægger jeg en højtidelig ed
om at fastholde troskab overfor
Forfatningens bestemmelser og
anden ret i Den Polske
Republik, samt at
Fædrelandets bedste samt
borgernes velbefindende for
mig altid vil være det højeste
bud”.
Eden kan aflægges med
tilføjelse af sætningen ”så
hjælpe mig Gud”.
Artikel 152
1. Ministerrådets repræsentant i
regionerne er wojewodaen.
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2. Fremgangsmåden ved udnævnelse og
afskedigelse samt wojewodaernes
virkefelt fastsættes ved lov.
Artikel 153
1. Med henblik på at sikre en
professionel, redelig, uvildig og
politisk neutral udførelse af statens
opgaver skal der i
regeringsadministrationens kontorer
fungere et embedsmandskorps.
2. Formanden for Ministerrådet er den
øverste tjenstlig fortsatte for
embedsmandskorpset.
Artikel 154
1. Republikkens Præsident udpeger
Formanden for Ministerrådet, som
foreslår Ministerrådets
sammensætning. I løbet af 14 dage fra
dagen for Sejmens første samling eller
fra modtagelse af det foregående
Ministerråds afsked udnævner
Republikkens Præsident Formanden
for Ministerrådet sammen med de
øvrige medlemmer af ministerrådet og
tager imod eden fra medlemmerne af
det nyudnævnte Ministerråd.
2. Indenfor 14 dage fra at han er blevet
udnævnt af Republikkens Præsident
præsenterer Formanden for
Ministerrådet Sejmen for
Ministerrådets handlingsprogram,
sammen med en begæring om
afgivelse af et tillidsvotum. Sejmen
vedtager tillidsvotummet med absolut
flertal og under tilstedeværelse af
mindst halvdelen af det ved lov
fastsatte antal medlemmer.
3. I tilfælde af at Ministerrådet ikke
udnævnes i henhold til
fremgangsmåden i Stk. 1 eller i
tilfælde af manglende afgivelse af
tillidsvotum i henhold til
fremgangsmåden i Stk. 2 vælger
Sejmen i løbet af 14 dage fra udløbet

af de i Stk. 1 eller Stk. 2 nævnte
tidsfrister Formanden for Ministerrådet
samt de af ham foreslåede medlemmer
af Ministerrådet med absolut flertal og
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer. Republikkens Præsident
udnævner et sådant valgt Ministerråd
og tager imod eden fra dets
medlemmer.
Artikel 155
1. I tilfælde af at Ministerrådet ikke
udnævnes i henhold til
fremgangsmåden i artikel 154 Stk. 3
udnævner Republikkens Præsident
Formanden for Ministerrådet og på
dennes anmodning de øvrige
medlemmer af Ministerrådet samt
tager imod deres ed. I løbet af 14 dage
fra dagen for Republikkens Præsidents
udnævnelsen af Ministerrådet afgiver
Sejmen et tillidsvotum ved
stemmeflerhed og under
tilstedeværelse af mindst halvdelen af
det ved lov fastsatte antal medlemmer.
2. I tilfælde af at der ikke afgives et
tillidsvotum til Ministerrådet i henhold
til fremgangsmåden fastsat i Stk. 1
forkorter Republikkens Præsident
Sejmens valgperiode og forordner
valg.
Artikel 156
1. Medlemmerne af Ministerrådet er
ansvarlige for Rigsretten for
overtrædelser af Forfatningen eller
lovene, og også for forbrydelser begået
i forbindelse med det bestridte hverv.
2. På begæring af Republikkens
Præsidents eller mindst 115
medlemmer af Sejmens træffer Sejmen
beslutning om at drage et medlem af
Ministerrådet til ansvar for Rigsretten
med et flertal på 3/5 at det ved lov
fastsatte antal medlemmer.
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Artikel 157
1. For Ministerrådets aktiviteter er
medlemmerne af Ministerrådet
solidarisk ansvarlige overfor Sejmen.
2. Medlemmerne af Ministerrådet er
ligeledes individuelt ansvarlige overfor
Sejmen for sager der hører inden for
deres kompetenceområde eller som er
dem betroet af Formanden for
Ministerrådet.
Artikel 158
1. Med angivelse af navnet på en
kandidat til Formand for Ministerrådet
kan mindst 46 medlemmer anmode
Sejmen om at udtrykke
mistillidsvotum til Ministerrådet med
et flertal af de ved lov fastsatte antal
medlemmer af Sejmen. Såfremt
beslutningen vedtages af Sejmen
modtager Republikkens Præsident
Ministerrådets afskedsbegæring, og
udnævner den af Sejmen valgte nye
Formand for Ministerrådet samt på
dennes begæring de øvrige
medlemmer af Ministerrådet, og tager
imod deres ed.
2. En begæring om at udtrykke det i Stk.
1 nævnte mistillidsvotum kan ikke
underkastes afstemning inden udløbet
af 7 dage fra dens fremlæggelse.
Fornyet begæring kan ikke fremlægges
inden udløbet af 3 måneder fra dagen
for fremlæggelsen af den foregående
begæring. Fornyet begæring kan
fremlægges inden udløbet af 3
måneder såfremt den indgives af
mindst 115 medlemmer af Sejmen.
Artikel 159
1. Sejmen kan udtrykke mistillidsvotum
til en minister. Begæring om
udtrykkelse af mistillidsvotum kan
fremlægges af mindst 69 medlemmer

af Sejmen. Bestemmelsen i artikel 158
Stk. 2 anvendes tilsvarende.
2. Republikkens Præsident afskediger en
minister til hvem Sejmen har udtrykt
mistillidsvotum med et flertal af de
ved lov fastsatte medlemmer af
Sejmen.
Artikel 160
Formanden for Ministerrådet kan
henvende sig til Sejmen med
anmodning om at udtrykke et
tillidsvotum. Afgivelse af et
tillidsvotum sker med et flertal af
stemmerne under tilstedeværelse af
mindst halvdelen af det ved lov
fastsatte antal medlemmer.
Artikel 161
På anmodning af Formanden for
Ministerrådet foretager Republikkens
Præsident ændringer i
sammensætningen af Ministerrådet.

1.

2.

3.

4.

Artikel 162
Formanden for Ministerrådet indgiver
Ministerrådets afskedsbegæring på det
nyvalgte Sejms første samling.
Formanden for Ministerrådet indgiver
ligeledes Ministerrådets
afskedsbegæring i tilfælde af at:
1) en tillidsafstemning til
Ministerrådet ikke er blevet
vedtaget af Sejmen,
2) der udtrykkes mistillidsvotum til
Ministerrådet,
3) Formanden for Ministerrådets
træder tilbage.
Idet Republikkens Præsident modtager
Ministerrådets afskedsbegæring betror
han dette den fortsatte udfyldelse af
pligterne indtil udnævnelsen af et nyt
Ministerråd.
I det i Stk. 2. punkt 3 nævnte tilfælde
kan Republikkens Præsident nægte at
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modtage Ministerrådets
afskedsbegæring.
Kapitel VII

3. Kompetencestridigheder mellem det
kommunale selvstyres organer og
regeringsadministrationen afgøres af
forvaltningsdomstolene.

Det kommunale selvstyre
1.
Artikel 163
Det kommunale selvstyre udfører
offentlige opgaver som ved
Forfatningen eller ved lov ikke er
forholdt andre offentlige myndigheder.
Artikel 164
1. Det kommunale selvstyres
grundlæggende enhed er kommunen.
2. Andre regionale eller lokale og
regionale selvstyrende enheder
fastsættes ved lov.
3. Kommunen udfører alle det
kommunale selvstyres opgaver, som
ikke er forbeholdt andre selvstyrende
regionale enheder.
Artikel 165
1. Det kommunale selvstyres enheder er
juridiske personer. Der tilkommer dem
ejendomsret og andre
formuerettigheder.
2. Det kommunale selvstyres enheders
uafhængighed er underlagt
domstolenes beskyttelse.
Artikel 166
1. Offentlige opgaver som tjener til at
tilfredsstille det selvstyrende
fællesskabs behov udføres som egne
opgaver af en enhed af det kommunale
selvstyre.
2. Såfremt det følger af statens
begrundede behov kan det kommunale
selvstyres enheder ved lov pålægges at
udføre andre offentlige opgaver.
Overdragelsesmåden og
fremgangsmåden ved udførelse af
pålagte opgaver fastsættes ved lov.

2.

3.
4.

Artikel 167
Det kommunale selvstyres enheder
skal være sikret en i forhold til deres
opgaver passende andel af de
offentlige indtægter.
Det kommunale selvstyres enheders
indtægter udgøres af egne indtægter
samt generelle tilskud og tilskud til
pålagte opgaver betalt af
statsbudgettet.
Det kommunale selvstyres enheders
indtægtskilder fastsættes ved lov.
Ændringer i forhold til det kommunale
selvstyres organers opgaver og
kompetencer foretages sammen med
passende ændringer i fordelingen af de
offentlige indtægter.
Artikel 168
Det kommunale selvstyres enheder har
i det ved lov fastsatte omfang ret til at
fastsætte størrelsen af lokale skatter og
afgifter.

Artikel 169
1. Det kommunale selvstyres enheder
udfører sine opgaver ved hjælp af
besluttende og udøvende organer.
2. Valg til de besluttende organer er
almindelige, lige, direkte og
gennemføres ved hemmelig
afstemning. Principperne for og
fremgangsmåden ved anmeldelse af
kandidater og gennemførelse af valg
samt betingelserne for valgets
gyldighed fastsættes ved lov.
3. Principperne for og fremgangsmåden
ved valg samt afsættelse af det
kommunale selvstyres udøvende
organer fastsættes ved lov.
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4. Det kommunale selvstyres interne
struktur bestemmes, indenfor de af
loven fastsatte grænser, af deres
besluttende organer.
Artikel 170
Medlemmerne af det selvstyrende
fællesskab kan ved folkeafstemning
beslutte om sager der vedrører deres
fællesskab, herunder om afsættelse af
de ved direkte valg indsatte organer.
Principperne for og fremgangsmåden
ved gennemførelse af en lokal
folkeafstemning fastsættes ved lov.

Kapitel VIII
Domstole og Tribunaler
Artikel 173
Domstole og Tribunaler er en magt
som er adskilt fra og uafhængig af
andre dele af statsmagten.
Artikel 174
Domstole og Tribunaler afsiger
domme i Den Polske Republiks navn.
Domstole

Artikel 171
1. Det kommunale selvstyres aktiviteter
er underlagt tilsyn med hensyn til
lovligheden.
2. Tilsynsmyndighederne med hensyn til
det kommunale selvstyres enheder er
Formanden for Ministerrådet og
wojewodaerne , samt, med hensyn til
finansielle anliggender, de lokale
revisionskamre.
3. På begæring af Formanden for
Ministerrådet kan Sejmen opløse et
besluttende organ indenfor det
kommunale selvstyre, såfremt dette
organ åbenbart krænker Forfatningen
eller loven.
Artikel 172
1. Det kommunale selvstyres enheder har
ret til at danne sammenslutninger.
2. En enhed af de kommunale selvstyre
har ret til at tilslutte sig en
international sammenslutning af
kommunale og regionale fællesskaber,
samt til samarbejde med lokale og
regionale fællesskaber fra andre stater.
3. De principper som gælder for det
kommunale selvstyres enheders brug
af de i Stk. 1. og 2. omtalte rettigheder
fastsættes ved lov.

Artikel 175
1. Retsplejen i Den Polske Republik
administreres af Højesteret,
almindelige domstole, administrative
domstole samt militære domstole.
2. Ekstraordinære domstole eller
summarisk behandling kan kun
etableres i krigstid.
Artikel 176
1. Domstolsbehandling skal have mindst
to instanser.
2. Domstolenes organisation og
jurisdiktion samt procedurerne ved
domstolene fastsættes ved lov.
Artikel 177
Retsplejen administreres i alle sager af
de almindelige domstole, med
undtagelse af sager som ved lov er
forbeholdt andre domstoles
kompetence.
Artikel 178
1. Under udøvelsen af deres hverv er
dommerne uafhængige, og er kun
underlagt Forfatningen samt lovene.
2. Dommerne skal være sikret
arbejdsbetingelser og vederlag
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svarende til embedets værdighed samt
omfanget af deres pligter.
3. Dommere må ikke tilhøre et politisk
parti eller fagforening og ej heller
udføre offentlig virksomhed som er
uforenelig med principperne om
domstolenes og dommernes
uafhængighed.
Artikel 179
Dommere udnævnes på ubestemt tid af
Republikkens Præsident og på
begæring af Det Nationale
Domstolsråd.
Artikel 180
1. Dommere kan ikke afskediges fra
deres embede.
2. Mod deres vilje kan dommere kun
afsættes fra deres embede, suspenderes
i udøvelsen af deres hverv, forflyttes
til et andet sæde eller til en anden post
på baggrund af dom, og kun ved de i
loven fastsatte tilfælde.
3. En dommer kan overgå til pension som
følge af sygdom eller manglende
kræfter, som umuliggør det for ham at
udøve sit hverv. Fremgangsmåden ved
samt muligheden for domstolsprøvelse
af en sådan beslutning fastsættes ved
lov.
4. Aldersgrænsen efter hvilken dommere
overgår til pension fastsættes ved lov.
5. I tilfælde af ændringer i domstolenes
organisation eller ændringer af
retskredsenes grænser er det muligt at
forflytte en dommer til en anden
domstol eller lade ham overgå til
pension med fuld løn.
Artikel 181
En dommer kan ikke drages til
strafferetligt ansvar eller
frihedsberøves uden forudgående
samtykke fra den ved lov fastsatte
kompetente domstol. En dommer kan

ikke tilbageholdes eller arresteres med
undtagelse af tilfælde hvor han tages i
en forbrydelse på fersk gerning og
hvor hans tilbageholdelse er
uomgængelig nødvendig for at sikre et
korrekt sagsforløb. Formanden for den
kompetente lokale domstol skal
ufortøvet informeres om
tilbageholdelsen, og denne kan beordre
omgående frigivelse af den
tilbageholdte.
Artikel 182
Borgernes deltagelse i udøvelsen af
retsplejen fastsættes ved lov.
Artikel 183
1. Højesteret fører tilsyn med de
almindelige og militære domstoles
aktiviteter for så vidt angår afsigelse af
domme.
2. Højesteret udfører også andre i
Forfatningen eller ved lov fastsatte
aktiviteter.
3. Præsidenten udnævner til en seksårig
embedsperiode den Ledende Formand
for Højesteret blandt de kandidater
som er foreslået af Højesterets
Dommerkollegium.
Artikel 184
Den Øverste Forvaltningsdomstol og
andre forvaltningsdomstole fører i det
ved lov fastsatte omfang kontrol med
den offentlige administrations
aktiviteter. Som en del af denne
kontrol træffes ligeledes afgørelse i
sager om overensstemmelse mellem
loven og det kommunale selvstyres
organers beslutninger, samt vedtægter
fastsat af regeringsadministrationens
lokale organer.
Artikel 185
Præsidenten udnævner til en seksårig
embedsperiode Formanden for den
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Øverste Forvaltningsdomstol blandt de
kandidater som er foreslået af den
Øverste Forvaltningsdomstols
Dommerkollegium.

ved valg af dets medlemmer fastsættes
ved lov.

Artikel 186
1. Det Nationale Domstolsråd værner om
domstolenes og dommernes
uafhængighed.
2. Det Nationale Domstolsråd kan
indgive en begæring til
Forfatningsdomstolen vedrørende
overensstemmelse mellem
Forfatningen og love eller andre
retskilder, i det omfang disse vedrører
domstolenes og dommernes
uafhængighed.

Artikel 188
Forfatningsdomstolen træffer afgørelse
i følgende sager:
1) love og internationale aftalers
overensstemmelse med
Forfatningen,
2) loves overensstemmelse med
ratificerede internationale aftaler,
hvis ratificering kræver
forudgående samtykke givet ved
lov,
3) de af de centrale statslige organer
fastsatte gældende forskrifters
overensstemmelse med
Forfatningen, ratificerede
internationale aftaler og lovene,
4) overensstemmelse mellem
forfatningen og politiske partiers
formål eller aktiviteter,
5) de i artikel 79 Stk. 1 omtalte
forfatningsmæssige klager.

Artikel 187
1. Det Nationale Domstolsråd består af:
1) den Ledende Formand for
Højesteret, Justitsministeren,
Formanden for den Øverste
Forvaltningsdomstol og en person
som er udnævnt af Republikkens
Præsident,
2) Femten medlemmer valgt blandt
højesteretsdommere, dommere fra
de almindelige domstole, de
administrative domstole og de
militære domstole.
3) Fire medlemmer valgt af Sejmen
blandt medlemmerne af Sejmen
samt to medlemmer valgt af
Senatet blandt medlemmerne af
Senatet.
2. Blandt sine medlemmer vælger det
Nationale Domstolsråd en ordfører og
to viceordførere.
3. Embedsperioden for de valgte
medlemmer af det Nationale
Domstolsråd varer fire år.
4. Det Nationale Domstolsråds
organisation, arbejdsområde og
arbejdsmetode samt fremgangsmåden

Forfatningsdomstolen

Artikel 189
Forfatningsdomstolen afgør
kompetencestridigheder mellem
centrale, forfatningsmæssige
statsorganer.
Artikel 190
1. Forfatningsdomstolens afgørelser er
almindeligt gældende og er endelige.
2. Forfatningsdomstolens afgørelser
vedrørende de i Artikel 188 nævnte
anliggender skal være underkastet
ufortøvet offentliggørelse i den
officielle publikation, i hvilken de
pågældende bestemmelser blev
offentliggjort. Såfremt bestemmelserne
ikke er blevet offentliggjort bringes
afgørelsen i Den Polske Republiks
Statstidende ”Monitor Polski”.
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3. Forfatningsdomstolens afgørelser har
gyldighed fra dagen for
offentliggørelsen, dog kan
Forfatningsdomstolen fastsætte en
anden tidsfrist for ophævelse af
gældende bestemmelsers gyldighed.
Denne tidsfrist kan ikke overskride
atten måneder når det drejer sig om
love og når det drejer sig om andre
bestemmelser – tolv måneder. I
tilfælde af afgørelser som er forbundet
med finansielle udgifter som ikke er
forudset i Finansloven fastsætter
Forfatningsdomstolen tidsfristen for
ophævelse af gældende bestemmelsers
gyldighed efter af have gjort sig
bekendt med Ministerrådets
synspunkter.
4. Forfatningsdomstolens afgørelser
vedrørende bestemmelsers manglende
overensstemmelse med forfatningen,
internationale aftaler eller love, på
baggrund af hvilke det er blevet afsagt
en endelig dom, endelige administrativ
beslutning eller afgørelse i andre sager
danner grundlag for genoptagelse af
processen, ophævelse af beslutningen
eller anden afgørelse i henhold til de
ved for den givne proces relevante
bestemmelser, fastsatte principper og
fremgangsmåder.
5. Forfatningsdomstolens afgørelser
træffes ved stemmeflerhed.
Artikel 191
1. De nedenfor nævnte kan indgive
begæring til Forfatningsdomstolen
vedrørende de i artikel 188 omtalte
sager:
1) Republikkens Præsident, Sejmens
Formand, Senatets Formand,
Formanden for Ministerrådet, 50
medlemmer af Sejmen, 30
medlemmer af Senatet, den
Ledende Formand for Højesteret,
Formanden for den Øverste

Administrative Domstol,
Generalanklageren, Formanden for
det Øverste Kontrolkammer,
Ombudsmanden,
2) det Nationale Domstolsråd i det i
artikel 186, Stk. 2. omtalte
omfang,
3) besluttende organer under det
kommunale selvstyre,
4) landsdækkende organer under
fagforeninger og landsdækkende
organer under
arbejdsgiverorganisationer og
faglige organisationer,
5) kirker og andre trossamfund,
6) de i artikel 79 nævnte personer i
det i artiklen anviste omfang.
2. De i Stk. 1 punkt 3-5 omtalte personer
kan indgive en sådan begæring såfremt
bestemmelsen vedrører sager som
ligger indenfor deres aktivitetsområde.
Artikel 192
De nedenfor nævnte kan indgive
begæring til Forfatningsdomstolen
vedrørende de i artikel 189 omtalte
sager: Republikkens Præsident,
Sejmens Formand, Senatets Formand,
Formanden for Ministerrådet, den
Ledende Formand for Højesteret,
Formanden for den Øverste
Administrative Domstol, Formanden
for det Øverste Kontrolkammer
Artikel 193
Enhver domstol har ret til at forelægge
Forfatningsdomstolen juridiske
spørgsmål vedrørende gældende
bestemmelsers overensstemmelse med
Forfatningen, ratificerede
internationale aftaler eller love, i det
omfang svaret på det juridiske
spørgsmål er afgørende for afgørelsen
af en for retten verserende sag.
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Artikel 194
1. Forfatningsdomstolen består af 15
dommere, som er valgt individuelt af
Sejmen for 9 år blandt personer som
fremhæver sig ved deres juridiske
viden. Genvalg til domstolens
dommerkollegium kan ikke finde sted.
2. Republikkens Præsident udnævner
Formanden og Næstformanden for
Forfatningsdomstolen blandt de af
Forfatningsdomstolen foreslåede
kandidater.
Artikel 195
1. Under udøvelsen af deres hverv er
Forfatningsdomstolens dommere
uafhængige, og er kun underlagt
Forfatningen.
2. Forfatningsdomstolens dommere skal
være sikret arbejdsbetingelser og
vederlag svarende til embedets
værdighed samt til omfanget af deres
pligter.
3. I den periode hvor de udfører deres
hverv må Forfatningsdomstolens
dommere ikke tilhøre et politisk parti
eller fagforening og ej heller udføre
offentlige virksomhed som er
uforenelig med principperne om
domstolenes og dommernes
uafhængighed.
Artikel 196
Forfatningsdomstolens dommere kan
ikke drages til strafferetligt ansvar
eller frihedsberøves uden forudgående
samtykke fra Forfatningsdomstolen.
En dommer kan ikke tilbageholdes
eller arresteres med undtagelse af
tilfælde hvor han tages i en forbrydelse
på fersk gerning og hvor hans
tilbageholdelse er uomgængelig
nødvendig for at sikre et korrekt
sagsforløb. Formanden for

Forfatningsdomstolen skal ufortøvet
informeres om tilbageholdelsen, og
denne kan beordre omgående
frigivelse af den tilbageholdte.
Artikel 197
Forfatningsdomstolens organisation
samt fremgangsmåden for den retslige
behandling ved domstolen fastsættes
ved lov.
Rigsretten
Artikel 198
1. For overtrædelse af Forfatningen eller
loven i forbindelse med det bestridte
embede eller indenfor rammerne af sin
embedsudøvelse kan følgende
personer drages til forfatningsmæssigt
ansvar for Rigsretten: Republikkens
Præsident, Formanden for
Ministerrådet samt medlemmerne af
Ministerrådet, Formanden for den
Polske Nationalbank, Formanden for
det Øverste Kontrolkammer,
medlemmerne af TV- og radiorådet,
personer som Formanden for
Ministerrådet har betroet ledelsen af et
ministerium samt den Ledende
Øverstbefalende for De Væbnede
Styrker.
2. Medlemmerne af Sejmen samt Senatet
kan ligeledes drages til ansvar for
Rigsretten i det i artikel 107 nævnte
omfang.
3. De straffemetoder som kan idømmes
af Rigsretten fastsættes ved lov.
Artikel 199
1. Rigsretten består af en formand, 2
næstformænd samt 16 medlemmer
valgt af Sejmen for dennes valgperiode
blandt personer som ikke er
medlemmer af Sejmen eller Senatet.
Rigsrettens næstformænd samt mindst
halvdelen af Rigsrettens medlemmer
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bør besidde kvalifikationer krævet til
besættelse af en post som dommer.
2. Formanden for Rigsretten er den
Ledende Formand for Højesteret.
3. Under udøvelsen af deres hverv som
dommere i Rigsretten er medlemmerne
af Rigsretten uafhængige og er kun
underlagt Forfatningen samt lovene.
Artikel 200
Medlemmerne af Rigsretten kan ikke
drages til strafferetligt ansvar eller
frihedsberøves uden forudgående
samtykke fra Rigsretten. Et medlem af
Rigsretten kan ikke tilbageholdes eller
arresteres med undtagelse af tilfælde
hvor han tages i en forbrydelse på
fersk gerning og hvor hans
tilbageholdelse er uomgængelig
nødvendig for at sikre et korrekt
sagsforløb. Formanden for Rigsretten
skal ufortøvet informeres om
tilbageholdelsen, og denne kan beordre
omgående frigivelse af den
tilbageholdte.
Artikel 201
Rigsrettens organisation samt
fremgangsmåden ved det retslige
behandling ved domstolen fastsættes
ved lov.
Kapitel IX
Statslige kontrolorganer og beskyttelse af
rettigheder
Det øverste Kontrolkammer
Artikel 202
1. Det Øverste Kontrolkammer er den
ledende statslige tilsynsmyndighed.
2. Det Øverste Kontrolkammer er
underlagt Sejmen.

3. Det Øverste Kontrolkammer virker i
overensstemmelse med principperne
om kollegiale organer.
Artikel 203
1. Det Øverste Kontrolkammer
kontrollerer aktiviteten indenfor
regeringsadministrationens
institutioner, den Polske Nationalbank,
statslige juridiske personer og andre
statslige organisatoriske enheder, med
hensyn til lovlighed, fornuftige
økonomiske dispositioner,
hensigtsmæssighed og redelighed.
2. Det Øverste Kontrolkammer kan
kontrollere det kommunale selvstyres
institutioner, kommunale juridiske
personer og andre kommunale
organisatoriske enheder, med hensyn
til lovlighed, fornuftige økonomiske
dispositioner og redelighed.
3. Med hensyn til lovlighed og fornuftige
økonomiske dispositioner kan det
Øverste Kontrolkammer ligeledes
kontrollere andre organisatoriske
enheder samt erhvervsvirksomheder i
det omfang de gør brug af statslig eller
kommunal ejendom eller midler samt
opfylder finansielle forpligtelser
overfor staten.
Artikel 204
1. Det Øverste Kontrolkammer
forelægger Sejmen:
1) analyser vedrørende
gennemførelsen af Finansloven og
de pengepolitiske forudsætninger,
2) deres standpunkt vedrørende
Sejmens godkendelse af det af
Ministerrådet præsenterede
statsregnskab for det foregående år
3) informationer om resultatet af de
ved lov fastsatte kontrolbesøg,
begæringer og henstillinger.
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2. Det Øverste Kontrolkammer
præsenterer Sejmen for en årlig
redegørelse for sine aktiviteter.
Artikel 205
1. Formanden for det Øverste
Kontrolkammer udnævnes af Sejmen
med Senatets godkendelse for en
periode af 6 år og kan kun
genudnævnes en gang.
2. Formanden for det Øverste
Kontrolkammer må ikke bestride
nogen anden stilling, dog undtaget en
stilling som professor ved en højere
læreanstalt, og ej heller udføre anden
professionel beskæftigelse.
3. Formanden for det Øverste
Kontrolkammer må ikke tilhøre et
politisk parti eller fagforening og ej
heller udføre offentlige virksomhed
som er uforenelig med hans embedes
værdighed.
Artikel 206
Formanden for det Øverste
Kontrolkammer kan ikke drages til
strafferetligt ansvar eller
frihedsberøves uden forudgående
samtykke fra Sejmen. Formanden for
det Øverste Kontrolkammer kan ikke
tilbageholdes eller arresteres med
undtagelse af tilfælde hvor han tages i
en forbrydelse på fersk gerning og
hvor hans tilbageholdelse er
uomgængelig nødvendig for at sikre et
korrekt sagsforløb. Sejmens Formand
skal ufortøvet informeres om
tilbageholdelsen, og denne kan beordre
omgående frigivelse af den
tilbageholdte.
Artikel 207
Det Øverste Kontrolkammers
organisations og virkemåde fastsættes
ved lov.

Ombudsmanden
Artikel 208
1. Ombudsmanden værner om
menneskets og borgerens frihed og
rettigheder som fastsat i Forfatningen
samt andre bestemmelser.
2. Omfanget af og fremgangsmåden ved
udførelsen af Ombudsmandens
aktiviteter fastsættes ved lov.
Artikel 209
1. Ombudsmanden udnævnes af Sejmen
med Senatets godkendelse for en
periode af 5 år.
2. Ombudsmanden må ikke bestride
nogen anden stilling, dog undtaget en
stilling som professor ved en højere
læreanstalt, og ej heller udføre anden
professionel beskæftigelse.
3. Ombudsmanden må ikke tilhøre et
politisk parti eller fagforening og ej
heller udføre offentlige virksomhed
som er uforenelig med hans embedes
værdighed.
Artikel 210
Under udøvelsen af sine aktiviteter er
Ombudsmanden uafhængig, han er
uafhængig af andre statslige organer
og er alene ansvarlig overfor Sejmen
på baggrund af de ved lov fastsatte
principper herfor.
Artikel 211
Ombudsmanden kan ikke drages til
strafferetligt ansvar eller
frihedsberøves uden forudgående
samtykke fra Sejmen. Ombudsmanden
kan ikke tilbageholdes eller arresteres
med undtagelse af tilfælde hvor han
tages i en forbrydelse på fersk gerning
og hvor hans tilbageholdelse er
uomgængelig nødvendig for at sikre et
korrekt sagsforløb. Sejmens Formand
skal ufortøvet informeres om
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tilbageholdelsen, og denne kan beordre
omgående frigivelse af den
tilbageholdte.
Artikel 212
Ombudsmanden informerer årligt
Sejmen og Senatet og sine aktiviteter
samt om niveauet for overholdelse af
menneskets og borgerens friheder og
rettigheder.
Det Nationale TV- og radioråd
Artikel 213
1. Det Nationale TV- og radioråd værner
om talefriheden, retten til
informationer samt den offentlige
interesse i radio og TV.
2. Det nationale TV- og radioråd
udsteder forordninger og i individuelle
sager vedtager de beslutninger.
Artikel 214
1. Medlemmerne af det Nationale TV- og
radioråd udnævnes af Sejmen, Senatet
og Republikkens Præsident.
2. Et medlem af det Nationale TV- og
radioråd må ikke tilhøre et politisk
parti eller en fagforening og ej heller
udføre offentlige virksomhed som er
uforenelig med det bestridte hvervs
værdighed.
Artikel 215
Principperne for det Nationale TV- og
radioråd samt dets virkemåde,
organisation og særlige principper ved
udnævnelsen af dets medlemmer
fastsættes ved lov.

Kapitel X
De offentlige finanser
Artikel 216
1. Finansielle midler til offentlige formål
opkræves og fordeles på den ved lov
fastsatte måde.
2. Statens og Den Polske Nationalbanks
eller andre statslige juridiske personers
erhvervelse, afhændelse og behæftelse
af fast ejendom, andele eller aktier
samt udstedelse af værdipapirer
foregår i henhold til de ved lov
fastsatte principper og
fremgangsmåder.
3. Oprettelse af et monopol sker ved lov.
4. Optagelse af lån og udstedelse af
statslige garantier og finansiel kaution
foregår i henhold til de ved lov
fastsatte principper og
fremgangsmåder.
5. Der må ikke optages lån eller udstedes
garantier og finansiel kaution som
medfører, at den statslige offentlige
gæld overstiger 3/5 af værdien af
landets årlige bruttonationalprodukt.
Opgørelsesmetoden for værdien af
landets årlige bruttonationalprodukt
samt den statslige offentlige gæld
fastsættes ved lov.
Artikel 217
Pålæggelse af skatter og andre
offentlige afgifter, fastsættelse af
hvilke enheder der er underlagt
beskatning, beskatningsemner,
skattesatser og også principperne for
indrømmelse af lettelser og
eftergivelse samt fastsættelse af
grupper undtaget fra beskatning sker
ved lov.
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Artikel 218
Statens finanser og forvaltningen af
den staten tilhørende formue fastsættes
ved lov.

1.
2.

3.

4.

Artikel 219
Sejmen vedtager statens budget for
finansåret i form af en finanslov.
Principperne for og fremgangsmåden
ved udarbejdelsen af
finanslovsforslaget, dets
præcisionsgrad samt de krav som
finanslovsforslaget bør opfylde, og
også principperne og
gennemførelsesmetoden for
finansloven fastsættes ved lov.
I undtagelsestilfælde kan statens
udgifter og indtægter fastsættes ved
midlertidig finanslov for et kortere
tidsrum end et år. Bestemmelserne
vedrørende finanslovsforslag anvendes
tilsvarende ved lovforslag om
midlertidig finanslov.
Såfremt finansloven eller lov om
midlertidig finanslov ikke er trådt i
kraft på dagen for finansårets
begyndelse fører Ministerrådet de
finansielle dispositioner på baggrund
af det fremlagte lovforslag.

Artikel 220
1. Forøgelse af de udgifter eller
begrænsning af de indtægter som er
planlagt af Ministerrådet må ikke
medføre at Sejmen fastsætter et større
budgetunderskud end forudset i
finanslovsforlaget.
2. Finansloven må ikke forudse dækning
af budgetunderskud ved at påtage sig
forpligtelser i statens centralbank.
Artikel 221
Lovgivningsinitiativet vedrørende
finansloven, midlertidig finanslov,
ændringer af finansloven, lov om optagelse
af offentlige gældsforpligtelser samt lov

om udstedelse af statslige, finansielle
garantier tilkommer udelukkende
Ministerrådet.
Artikel 222
Senest 3 måneder inden finansårets
begyndelse forelægger Ministerrådet
Sejmen et finanslovsforslag for det
følgende år. I undtagelsestilfælde er det
muligt at forelægge lovforslaget senere.
Artikel 223
Senatet kan vedtage ændringer til
finansloven i løbet af 20 dage fra at den er
blevet overdraget til Senatet.
Artikel 224
1. Republikkens Præsident underskriver
den af Sejmens Formand forelagte
finanslov eller midlertidige finanslov i
løbet af 7 dage. Bestemmelsen i artikel
122, Stk. 5 finder ikke anvendelse på
finansloven eller midlertidig finanslov.
2. I tilfælde af at Republikkens Præsident
inden underskrivelsen indgiver en
begæring til Forfatningsdomstolen
vedrørende finanslovens eller
midlertidig finanslovs
overensstemmelse med Forfatningen
træffer Domstolen beslutning
desangående, ikke senere end 2
måneder fra dagen for indgivelse af
begæring til Domstolen.
Artikel 225
Såfremt finanslovsforslaget ikke
forelægges Republikkens Præsident til
underskrift indenfor 4 måneder fra dets
fremsættelse for Sejmen kan
Republikkens Præsident i løbet af 14
dage forordne forkortelse af Sejmens
valgperiode.
Artikel 226
1. Indenfor 5 måneder fra finansårets
udløb forelægger Ministerrådet
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Sejmen en rapport vedrørende
implementeringen af finansloven,
samtidigt med information om
omfanget af statens gældssætning.
2. Sejmen overvejer den forelagte
rapport, og efter at have gjort sig
bekendt med det Øverste
Kontrolkammers standpunkt, foretager
Sejmen i løbet af 90 dage fra dagen for
forelæggelsen af rapporten beslutning
om godkendelse eller afvisning af
godkendelse af det af Ministerrådet
præsenterede statsregnskab for det
foregående år.
Artikel 227
1. Statens centralbank er den Polske
Nationalbank. Den har eneret på at
sætte penge i omløb samt på at
fastsætte og gennemføre
pengepolitikken. Den Polske
Nationalbank er ansvarlig for værdien
af polske penge.
2. Den Polske Nationalbanks organer er:
Formanden for den Polske
Nationalbank, Pengepolitisk Råd samt
bestyrelsen for den Polske
Nationalbank.
3. Formanden for den Polske
Nationalbank udnævnes for 6 år af
Sejmen på begæring af Republikkens
Præsident.
4. Formanden for den Polske
Nationalbank må ikke tilhøre et
politisk parti eller fagforening og ej
heller udføre offentlige virksomhed
som er uforenelig med hans embedes
værdighed.
5. Pengepolitisk Råd består af
Formanden for den Polske
Nationalbank som ordførende samt
personer som fremhæver sig for deres
finansielle viden, udnævnt for 6 år i
lige antal af Republikkens Præsident,
Sejmen og Senatet.

6. Pengepolitisk nævn fastsætter årligt
forudsætningerne for pengepolitikken
og forelægger den Sejmen til
orientering samtidigt med
Ministerrådets fremlæggelse af
finanslovsforslaget. Indenfor 5
måneder fra finansårets udløb
forelægger Pengepolitisk Råd Sejmen
en rapport vedrørende
implementeringen af de pengepolitiske
forudsætninger.
7. Den Polske Nationalbanks
organisation og principperne for dens
virke samt særlige principper for
udnævnelse og afsættelse af dens
organer fastsættes ved lov.
Kapitel XI
Ekstraordinære tilstande

1.

2.

3.

4.

Artikel 228
I situationer som indebærer en særlig
trussel kan der, såfremt sædvanlige
forfatningsmæssige midler er
utilstrækkelige, indføres den relevante
undtagelsestilstand: krigsretstilstand,
undtagelsestilstand eller
naturkatastrofe tilstand.
Ekstraordinære tilstande kan kun
indføres ved en på grundlag af lov
givet forordning som ydermere skal
gives til offentlighedens kundskab.
Principperne for de offentlige
myndigheders virke samt det
tilladelige omfang af begrænsninger i
menneskets og borgerens friheder og
rettigheder under de enkelte
ekstraordinære tilstande fastsættes ved
lov.
Grundlaget for, omfanget af og
fremgangsmåden ved kompensation
for formuetab som følge af
begrænsninger af menneskets og
borgerens friheder og rettigheder under
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en ekstraordinær tilstand kan fastsættes
ved lov.
5. Handlinger som er foretaget som følge
af indførelse af en ekstraordinær
tilstand skal tilsvare trusselsgraden og
bør stile mod hurtigst muligt at
genindføre statens normale virke.
6. Under en ekstraordinær tilstand kan
følgende ikke ændres: Forfatningen,
lov om valg til Sejmen, Senatet og det
kommunale selvstyre, lov om valg af
Republikkens Præsident samt love om
ekstraordinære tilstande.
7. Under en ekstraordinær tilstand samt i
løbet af 90 dage efter dens afslutning
kan Sejmens valgperiode ikke
forkortes, der kan ikke gennemføres
landsdækkende folkeafstemninger eller
valg til Sejmen, Senatet, det
kommunale selvstyres organer samt
valg af Republikkens Præsident, og
disse organers valgperiode forlænges
tilsvarende. Valg til det kommunale
selvstyres organer er kun muligt der,
hvor der ikke har været gennemført en
ekstraordinær tilstand.
Artikel 229
I tilfælde af en ydre trussel mod staten,
væbnet angreb på Den Polske
Republiks territorium eller når der af
en international aftale fremgår en pligt
til fælles forsvar mod aggression kan
Republikkens Præsident, på begæring
af Formanden for Ministerrådet,
indføre krigsretstilstand i en del af eller
på hele statens territorium.
Artikel 230
1. I tilfælde af en trussel mod statens
forfatningsmæssige struktur, borgernes
sikkerhed eller den offentlige orden
kan Republikkens Præsident, på
begæring af Formanden for
Ministerrådet, indføre
undtagelsestilstand i en begrænset

periode, som ikke må overstige 90
dage, i en del af eller på hele statens
territorium.
2. Forlængelse af undtagelsestilstanden
kan kun ske en gang og kun med
Sejmens samtykke samt for en periode
som ikke må overstige 60 dage.
Artikel 231
Republikkens Præsident forelægger
Sejmen forordning om indførelse af
krigsretstilstand eller
undtagelsestilstand i løbet af 48 timer
fra dens underskrivelse. Sejmen
overvejer ufortøvet Republikkens
Præsidents forordning. Sejm kan
tilbagekalde den med absolut flertal
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer.
Artikel 232
Med henblik på at foregribe
virkningerne af naturkatastrofer eller
tekniske nedbrud som bærer præg af en
naturkatastrofe samt med henblik på at
fjerne resultaterne af disse kan
Ministerrådet indføre naturkatastrofe
tilstand i en begrænset periode, som
ikke må overstige 30 dage, i en del af
eller på hele statens territorium.
Forlængelse af denne tilstand kan ske
med Sejmens godkendelse.
Artikel 233
1. Lov som fastsætter omfanget af
begrænsninger i menneskets og
borgerens friheder og rettigheder under
krigsretstilstand og undtagelsestilstand
må ikke begrænse frihederne og
rettighederne fastsat i artikel 30
(menneskets værdighed), artikel 34 og
artikel 36 (statsborgerskab), artikel 38
(beskyttelse af livet), artikel 39, artikel
40 og artikel 41 Stk. 4
(menneskeværdig behandling), artikel
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42 (straffeansvar), artikel 45 (adgang
til domstolene), artikel 47 (personlige
rettigheder), artikel 53 (samvittighed
og religion), artikel 63 (begæringer)
samt artikel 48 og artikel 72 (familien
og barnet).
2. Det er ikke tilladt at begrænse
menneskets og borgerens friheder og
rettigheder udelukkende med baggrund
i race, køn, sprog, trosbekendelse eller
mangel på samme, sociale rødder,
fødsel eller formue.
3. Lov som fastsætter omfanget af
begrænsninger i menneskets og
borgerens friheder og rettigheder under
naturkatastrofe tilstand kan begrænse
frihederne og rettighederne fastsat i
artikel 22 (frihed til
erhvervsvirksomhed), artikel 41 Stk. 1,
3 og 5 (personlig frihed), artikel 50
(boligens ukrænkelighed), artikel 52
Stk. 1. (friheden til at bevæge sig og
ophold på Den Polske Republiks
territorium), artikel 59 Stk. 3.
(strejkeret), artikel 64 (ejendomsret),
artikel 65 Stk. 1. (frihed til erhverv),
artikel 66 Stk. 1. (ret til sikre og
hygiejniske arbejdsbetingelser) samt
artikel 66 Stk. 2. (ret til hvile).
Artikel 234
1. Såfremt Sejmen under krigsretstilstand
ikke er i stand til at træde sammen
udsteder Republikkens Præsident på
begæring af Ministerrådet forordninger
med lovkraft indenfor det i artikel 228
Stk. 3-5 fastsatte omfang og grænser.
De pågældende forordninger skal være
underkastet Sejmens bekræftelse ved
førstkommende samling.
2. De i Stk. 1. omtalte forordninger har
karakter af almindeligt gældende
forskrifter.

Kapitel XII
Ændringer af Forfatningen
Artikel 235
1. Lovforslag om ændring af
Forfatningen kan fremsættes af mindst
1/5 af det ved lov fastsatte antal
medlemmer af Sejmen, Senatet eller
Republikkens Præsident.
2. Ændring af Forfatningen sker ved lov
vedtaget enslydende af Sejmen og
efterfølgende, indenfor en tidsfrist der
ikke overskrider 60 dage, af Senatet.
3. Førstebehandlingen af et lovforslag om
ændring af Forfatningen kan ikke finde
sted tidligere end tredive dage fra
dagen hvor lovforslaget er forelagt
Sejmen.
4. Lov om ændring af Forfatningen
vedtages af Sejmen med et flertal på
mindst 2/3 af stemmerne under
tilstedeværelse af mindst halvdelen af
det ved lov fastsatte antal medlemmer
samt af senatet med absolut flertal
under tilstedeværelse af mindst
halvdelen af det ved lov fastsatte antal
medlemmer af Senatet.
5. Sejmens vedtagelse af en lov som
ændrer Forfatningens kapitel I, II eller
XII kan tidligst finde sted tres dage
efter lovforslagets førstebehandling.
6. Såfremt lov om ændring af
Forfatningen vedrører bestemmelserne
i Forfatningens kapitel I, II, eller XII
kan de i Stk. 1 fastsatte organer,
indenfor en tidsfrist af 45 dage fra
lovens vedtagelse i Senatet, kræve
gennemførelse af en bekræftende
folkeafstemning. De nævnte organer
retter henvendelse til Sejmens
Formand med begæring desangående,
og denne forordner ufortøvet
gennemførelse af en folkeafstemning i
løbet af 60 dage fra dagen for
indgivelsen af begæringen.
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Ændringerne af Forfatningen antages
såfremt et flertal af deltagerne i
afstemningen stemte for ændringerne.
7. Efter afslutningen af den i Stk. 4. og 6.
fastsatte procedure forelægger
Sejmens Formand Republikkens
Præsident den vedtagne lov til
underskrift. Republikkens Præsident
underskriver loven i løbet af 21 dage
fra dagen for forelæggelsen og
anordner dens offentliggørelse i Den
Polske Republiks Lovtidende.
Kapitel XIII
Overgangsbestemmelser og afsluttende
bestemmelser
Artikel 236
1. I en periode på 2 år fra Forfatningens
ikrafttræden forelægger Ministerrådet
Sejmen de til anvendelsen af
Forfatningen nødvendige lovforslag.
2. I det omfang det vedrører
procesbehandling ved
forvaltningsdomstolene vedtages love
som gennemfører artikel 176 Stk. 1
inden udløbet af 5 år fra dagen for
Forfatningens ikrafttræden. Indtil
tidspunktet for disse loves ikrafttræden
gælder bestemmelserne vedrørende
fornyet prøvelse af den Øverste
Forvaltningsdomstols afgørelser i
særlige tilfælde.
Artikel 237
1. I en periode på 4 år fra Forfatningens
ikrafttræden idømmes simple
lovovertrædelser af
bedømmelseskommissioner ved
byretterne, idet hæftestraf dog
idømmes af domstolen.
2. Domstolene pådømmer i sager der er
appelleret fra
bedømmelseskommissionerne.

Artikel 238
1. De offentlige myndigheders
forfatningsmæssige organers
valgperiode samt valgperioden for
personer som indgår i disses
sammensætning og som er valgt eller
udnævnt inden Forfatningen trådte i
kraft løber indtil udløbet af den
periode som er fastsat i de før
Forfatningen trådte i kraft gældende
bestemmelser.
2. I tilfælde af at bestemmelserne som
var i kraft før Forfatningens
ikrafttræden ikke fastsatte
valgperioden og der fra tidspunktet fra
valget eller udnævnelsen er forløbet en
længere periode en fastsat ved
Forfatningen udløber valgperioden for
de offentlige myndigheders
forfatningsmæssige organer samt for
personer som indgår i disses
sammensætning et år fra Forfatningens
ikrafttræden.
3. I tilfælde af at bestemmelserne som
var i kraft før Forfatningens
ikrafttræden ikke fastsatte
valgperioden, og der fra tidspunktet fra
valget eller udnævnelsen er forløbet en
kortere periode end fastsat ved
Forfatningen vedrørende offentlige
myndigheders forfatningsmæssige
organers valgperiode samt
valgperioden for personer som indgår i
disses sammensætning, medregnes den
tid som disse organer eller personer
som udfører et hverv i henhold til de
hidtidige bestemmelser til den af
Forfatningen fastsatte embedsperiode.
Artikel 239
1. I en periode på 2 år fra Forfatningens
ikrafttræden skal afgørelser truffet af
Forfatningsdomstolen vedrørende
manglende overensstemmelse mellem
Forfatningen og love vedtaget inden
dagen for Forfatningens ikrafttræden
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ikke være endelige og skal være
underlagt Sejmens overvejelse. Sejm
kan forkaste Forfatningsdomstolens
afgørelse med 2/3 flertal og under
tilstedeværelse af mindst halvdelen af
det ved lov fastsatte antal medlemmer.
Dette omfatter ikke afgørelser afgivet
som følge af juridiske spørgsmål til
Forfatningsdomstolen.
2. Behandlingen af sager påbegyndt
inden Forfatningens ikrafttræden
vedrørende Forfatningsdomstolens
fastsættelse af almindeligt gældende
lovfortolkning indstilles.
3. Fra dagen for Forfatningens
ikrafttræden mister
Forfatningsdomstolens afgørelser
vedrørende fastsættelse af
lovfortolkning deres almindeligt
gældende gyldighed. Domstolenes
endelige domme og andre endelige
beslutninger fra de offentlige
myndigheder truffet under
hensyntagen til den af
Forfatningsdomstolen fastsatte
betydning af bestemmelser, i
forbindelse med almindeligt gældende
lovfortolkninger, forbliver i kraft.
Artikel 240
I en periode på et år fra Forfatningens
ikrafttræden kan Finansloven dække et
budgetunderskud ved at påtage sig
forpligtelser i statens centralbank.
Artikel 241
1. Internationale aftaler som hidtil er
blevet ratificeret af Den Polske
Republik på baggrund af de på
tidspunktet for ratificeringen gældende
bestemmelser og offentliggjort i
Lovtidende anses for aftaler ratificeret
efter forudgående samtykke givet ved
lov og Forfatningens artikel 91 finder
anvendelse på disse, såfremt det af den
internationale aftales indhold fremgår,

2.

3.

4.

5.

6.

at denne vedrører kategorier indenfor
sager nævnt i Forfatningens artikel 89
Stk. 1.
Indenfor en periode på 2 år fra
Forfatningens ikrafttræden forelægger
Ministerrådet Sejmen en fortegnelse
over internationale aftaler som
indeholder bestemmelser som ikke er i
overensstemmelse med Forfatningen.
Medlemmer af Senatet som er valgt
inden dagen for Forfatningens
ikrafttræden, som ikke er fyldt 30 år,
beholder deres mandater til udløbet af
den valgperiode, til hvilken de er valgt.
Samtidig bestridelse af et mandat som
medlem af Sejmen eller Senatet og en
funktion eller ansættelse som vedrører
det i artikel 103 fastsatte forbud
medfører mandatets udløb en måned
efter Forfatningens ikrafttræden,
medmindre medlemmet af Sejmen
eller Senatet forudgående frasiger sig
funktionen eller ophører med
ansættelsen.
Sager som er genstand for
lovgivningsmæssig proces eller som er
i gang ved Forfatningsdomstolen eller
Rigsretten, og som er indledt inden
Forfatningens ikrafttræden,
gennemføres overensstemmende med
de forfatningsmæssige bestemmelser
gældende på tidspunktet for sagens
indledning.
I en periode på 2 år fra Forfatningens
ikrafttræden fastsætter Ministerrådet
hvilke af Ministerrådets beslutninger
og ministrenes og andre af
regeringsadministrationens organers
anordninger, som er truffet eller
udgivet inden dagen for Forfatningens
ikrafttræden, som kræver at de
erstattes af forordning udgivet på basis
af lov – overensstemmende med
betingelserne fastsat i Forfatningens
artikel 87, Stk. 1. og artikel 92 – og
Ministerrådet forelægger Sejmen
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forslag herom indenfor en passende
tidsfrist. I løbet af den samme tid
forelægger Ministerrådet Sejmen
lovforslag som fastsætter hvilke af de
af regeringsadministrationens organers
bestemmelser, udgivet inden
Forfatningens ikrafttræden, der
overgår til at blive beslutninger eller
anordninger i henhold til definitionen i
Forfatningens artikel 93.
7. De ved dagen for Forfatningens
ikrafttræden gældende lokale
vedtægter samt kommunale
bestemmelser overgår til at blive
lokale vedtægter i henhold til
definitionen i Forfatningens artikel 87
Stk. 2.
Artikel 242
Følgende bestemmelser mister deres
gyldighed:

1) Forfatningsloven af 17. oktober
1992 om de gensidige forhold
mellem Republikken Polens
lovgivende og udøvende magt
samt om det territoriale selvstyre
(Dz.U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r.
Nr 38, poz. 184, Nr 150, poz. 729
oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488),
2) Forfatningsloven af 23. april 1992
om fremgangsmåden ved
forberedelse og vedtagelse af Den
Polske Republiks Forfatning
(Dz.U. Nr 67, poz. 336 oraz z 1994
r. Nr 61, poz. 251).
Artikel 243
Den Polske Republiks Forfatning
træder i kraft 3 måneder efter dagen
for dens offentliggørelse.

***
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