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Konstytucje
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Wybory pozbawiono zasady proporcjonalnoœci. Kandydaci 
zg³aszani byli przez Zgromadzenia Okrêgowe. Senat w 1/3 
mianowany by³ przez prezydenta, w 2/3 wybierany przez 
elitarny kr¹g wyborców. Ograniczono immunitet poselski.
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Prezydent wybierany by³ na 7 lat prz
ez sejm i senat po³¹czone 

w Zgromadzenie Narodowe. Reprezentow
a³ pañstwo na zewn¹trz 

i mianowa³ niektórych wy¿szych urzêd
ników. Móg³ wypowiadaæ 

wojnê i zawieraæ pokój jedynie za uprz
edni¹ zgod¹ sejmu. Nie mia³ 

uprawnieñ ustawodawczych. Odpowied
zialny by³ przed Trybuna³em 

Stanu. Rz¹d o s³abej pozycji, powo³yw
any by³ przez prezydenta 

na podstawie sejmowej wiêkszoœci. Pro
wadzi³ bie¿¹c¹ politykê 

wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹. Odpowiedzia
lny by³ przed sejmem, 

prezydentem i Trybuna³em Stanu. Mu
sia³ te¿ ust¹piæ 

w przypadku sejmowego votum nieufn
oœci.
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Powsta³a pod do
minuj¹cym wp³yw

em 

pos³ów prawicy, 
d¹¿¹cej do ogran

iczenia 

wp³ywów w pañs
twie Józefa Pi³su

dskiego 

postrzeganego, ja
ko przysz³ego pr

ezydenta. 

Dlatego zreduko
wano uprawnieni

a i pozycjê 

w³adzy wykonaw
czej – prezydent

a 

i rz¹du. Sejm st
a³ siê centrum 

w³adzy 

politycznej.

Prezydent wybierany by³ na 7 lat przez Zgromadzenie 
Elektorów lub w g³osowaniu powszechnym. 

Zyska³ dominuj¹c¹ rolê, z rozszerzonymi kompetencjami 
wykonawczymi i dodanymi uprawnieniami ustawodawczymi. 
Mianowa³ m.in. sêdziów Trybuna³u Stanu oraz 1/3 ogó³u 
senatorów. Móg³ wskazywaæ nastêpcê na czas wojny, 
kandydata na prezydenta, oddawaæ cz³onków rz¹du przed Trybuna³ Stanu. Rz¹d o wzmocnionej pozycji wobec sejmu, zale¿ny by³ jednak 

od prezydenta, który móg³ go odwo³aæ. Prowadzi³ bie¿¹c¹ 
politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹, ale premier ustala³ równie¿ ogólne zasady polityki pañstwa.

Republika, z w³ad
z¹ 

pochodz¹c¹ od n
arodu. 

Trójpodzia³ w³adz
y: 

ustawodawcza (s
ejm i senat), 

wykonawcza (pre
zydent i rz¹d) 

i s¹downicza (nie
zawis³e 

s¹dy).

Dominuj¹ca rola sejmu. Móg³ udzielaæ votum 
nieufnoœci ca³emu rz¹dowi lub niektórym 

ministrom. Wybory parlamentarne: powszechne, 

bezpoœrednie, równe, tajne i bezpoœrednie. 
Ustanowiono pe³ny immunitet poselski.

Powsta³a pod dominuj¹cym wp³ywem 
zwolenników Józefa Pi³sudskiego i jego 

programu politycznego. 
Dlatego wysuwa³a na plan pierwszy 
pañstwo i jego czynnik nadrzêdny 

– prezydenta. Zredukowano 
uprawnienia i pozycjê w³adzy 

ustawodawczej – sejmu. Decyduj¹c¹ 
rolê uzyska³a w³adza wykonawcza.

Konstytucja 
marcowa otwarta 
na artykule 54 
(rota przysięgi) 
przygotowana do 
aktu zaprzysiężenia  
prezydenta.

Prezydent 
Ignacy Mościcki 
podpisuje konstytucję 
kwietniową 
23 kwietnia 1935 r.

Republika, j
ako 

wspólne dob
ro 

obywateli. O
dejœcie od 

trójpodzia³u
 w³adzy 

na rzecz jed
nolitej, 

zwierzchniej 
w³adzy 

prezydenta.

Wymiar sprawiedliwoœci 
sprawowany by³ przez 

niezawis³e 

s¹dy: powszechne, adm
inistracyjne i wojskowe

. Prezydent 

mianowa³ sêdziów. Do 
odpowiedzialnoœci konst

ytucyjnej 

przed Trybuna³em Stan
u mogli byæ poci¹gani: 

prezydent 

oraz ministrowie.

Utrzymano zasadê niezawis³oœci sêdziów i powo³ywania ich przez prezydenta. S¹dy jednak znalaz³y siê pod zwierzchnictwem 
prezydenta, odpowiedzialnego jedynie 

przed Bogiem i histori¹.


