
Senat RP 

Za pośrednictwem  

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

Dotyczy : Kryzys Konstytucyjny a 2023 rokiem Konstytucji RP  

Petycja 

Na podstawie art. 11, art. 12 i art. 14 USTAWY z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), składam petycje : 

Stan Faktyczny: 

Konstytucja III RP, największy kryzys Konstytucyjny od 1989 roku, szansa na nową Konstytucje RP 

Diagnoza: 

Od Października 2015 roku, mamy w największy kryzys Konstytucyjny od 1989 roku, można 

spokojnie powiedzieć, że obecnie w Polsce są dwie równolegle Konstytucje, tą Prawdziwą i tą 

rządową, ten stan rzeczy w oczywisty sposób jest nie doz akceptowania. 

Przyczyny: 

Obecni kryzys Konstytucyjny, jest wynikiem wojny pomiędzy dwoma plenieniami, PiS i PO, w 

ciągniecie w nią wszystkich obywateli Polski. 

Recepta: 

Trzeba doprowadzić, do rozliczenie tych, którzy sprzeniewierzyli się Polskiej Racji Stanu, niszcząc w 

imię partykularnych interesów polskie tradycje Konstytucyjne poprzez likwidacje Konstytucyjnych 

organów Państwa, posługując się Konstytucją w rzeczywistości ją likwidując.  

Stanowisko wnioskodawcy : 

Moim zdaniem stoi przed historyczną szansą na przedstawienie nowego lewicowego projektu 

Konstytucji uwzgledniającego postulaty światopoglądowe środowisk Lewicowych; społeczne, 

gospodarcze, światopoglądowe itp. 

Propozycje: 
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Proponuję podjęcie uchwały przez Senat RP, ogłoszeniem rok 2022 rokiem Konstytucji i prawa 

Konstytucyjnego. 

Zwołanie na rok 2022 Forum Konstytucyjnego, składającego, się z polityków, dziekanów Wyższych 

Uczelni Wydział Prawa, społeczników, organizacji pozarządowych itp. w celu: 

1. Opracowanie nowego, i nowoczesnego Projektu Konstytucji RP. 

2. Opracowania planu jak wyjść z obecnego kryzysu Konstytucyjnego. 

3.Przedstawienie projektu Konstytucji RP, uwzgledniającego postulaty środowisk lewicowych. 

Obszary do dyskusji to: 

1. Prowadzenie do Konstytucji RP, małżeństw jedno płciowych i związków partnerskich. 

2. Prowadzenie do Konstytucji RP, organu Konstytucyjnego Prokuratury Generalnej wraz jej 

oddziałami. 

3. Prowadzenie do Konstytucji RP, gwarancji praw socjalnych dla obywateli. 

4. Prowadzenie do Konstytucji RP, kadencji władz samorządów. 

5. Likwidacja zapisu w Konstytucji RP, o konkordacie. 

Polityka, odważna polityka, to patrzenie w przyszłość, dlatego zwracam się do Senatu o przejęcie w/w 

uchwały oraz podjęcie działań zmierzających do zwołania w/w Forum.  

Wniosek: 

Wnoszę o zwołanie na 2023 roku Forum Konstytucyjnego, przez Senat RP. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak wyżej.  

Wnioskodawca 

   

 

 

 


