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STANO'I'liSKO ~l SPAAWIE REF'ORH FOLITYCZNYCH

Po latach kryzysu gospodarczego i konfliktów politycznych
Polska stoi przed wielkim

zagrożeniem

Realna jest

groźba pogłębiania się

szar.sa jego

przezwyciążen~a

równoczesną przebudowę

i

przed kryzysem i w
powinni

i

przez

radykalną reformę państwa

w obronie

na rzecz reform Folacy

różnych sił,

kierują się

mogą

i

demokr~tyczną

s uwerenną ,

i

Fodsta vr ą porozlli~i~nia

"lYPływające

są

zarówno

silną

są

chrześcijań-

urzeczywistniać

bezpieczną

gospodarczo

zasady

z

ruchu ludowego i z

tradycji ideowych, pozwoli

'.VSpólny cel: niepod ległą,
sojuszami,

których

czerpią inspirację

"Solidarności",

stwa, z dorobku ideo·wego
źródeł

wśród

ideami demokratycznie pojmowanego so-

cjalizmu, jak i takie, które

równoprawnymi

Polskę.

przyszłego

systemu polity-

z niezby.,.Talnego p:=-awa obywateli do

o

w

istnieje

się porozumieć.

takie, które

cznego

jednakże

kryzysu,

systemu gospodarczego.

działaniach

Folityczny kompromis

innych

wielką szansą.

ale i

życia

o

pańsbrie,

które

·~; pełni

suwerenność

urzeczywistnia

narodu.

Oznacza to:
- pluralizm polityczny,
!

l'

znajdujący

swój wyraz przede wszyst-

kim w prawie do swobodnego zrzeszania

się

- w ramach dernokra-

~

tycznego

ładu

społecznyc h

-

i

konstytucyjnego w organizacjach politycznych,
zawodoYrych;

wolność sło~a,

w tym stwarzania realnych

do wszystkich rodzajów

środków

przekazu

moiliwqści dostępu

różnorodnym siłom

politycznym;

5
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powoły,'lania

- · demokratyczny tryb
organów

władzy państwowej

władzę rzeczywiście

-

tak, by o tym, kto

i ich ustawowe uprawnienia kontrolne

w·stosunku do innych organów
porządku

i

sprawować będzie

decydowali wyborcy;

niezawisłość sądów

rządności

wszystkich przedstawicielskich

powołanych

strzeżenia

do

prawo-

publicznego;

- s.ilny pełnią praw· i swobodnie wybrany samorząd terytorialny.
Strony

uznały,

że

ewolucję polityczną

deklarują,

i

Dojście . do . takiego
działań,

są już

Nagromadziło się

ni

tylko

życia

będzie wymagało

w

nasżyro

w nieco

kraju wiele

podejmowane w

działania

inne w

dalszej

stanowczych

poszerzającej

w

ciągu

pers~ektywie.

nieufności,

nadzieję, 'że

publicznego. Mamy

poparcia.

podejmowane, inne powinny

najbliższych miesiącach,

w

dwóch-trzech lat; jeszcze inne

mogą

że będą .. im 'l\dzielały

stanu rzeczy

z których jedne

zostać podjęte

określać dalszą

takiE7·zasady,powinny

którą usuwać·
się

przestrze-

działaniach

tych

·-· -~c_z()rajsi ~rogowie p~_z,~~-s:ztałc:_a.~ .. !:;ię będą w uczestników demokratycznej rywalizacji i
publicznego.

Reguły

współdziałania

wynikają

te nie

wramach nowych
tylko

nych w skali ogólnokrajowej, lecz powinny
podstaw, w demokratycznym
społecznych

Trzeba
struktur

działaniu

re9uł życia

z-porozumień

zawiera-

także rodzić się

od

dawnych i ·nowych struktur

i poli tyc"znych.
będzie

czasu, aby

często

anachroniczna organizacja

państwowych p~zekształcona została

w

nowoczesną

i

sprawną.

w toku
reform i

obrad

decyŻji

wys~ąniły różnice zdań

politycznych. Strona

w sprawie "kalendarza"

solidarnościowo-opozycyjna·

- 3 uważa,

że najważniejsze

znacz eni e ma wprowadzenie mechanizmów

demokratyzacji o . najbardziej
powszechnym zasięqu
..
. i że dokonać
tego można decyzjami natychmias towymi dotyczącymi sądownictwa,
środków masowego przekazu, .czy też samorządu terytorialnego,

natomiast zmiany
zostać

dotyczące

państwa mogłyby

wprowadzone w termini e późniejszym. Strona koalicyjno-

-r ządowa

że

stoi na stanowisku ,

pi lny charakter

dotyczące najwyższych władz państwa,

parlamentu

należy oczekiwać

cznego. Obie strony
reformy

władz

cent ralnych

państwa

są

głęboko

doko nać się

decyzje

dopiero od nowego .

zmian w innych sferach

jednak

powinny

zaś

noszą

przekonane,

- zgodnie z

życia

publi-

że niezbędne

.

narodową racją

stanu- na drodze ewolucyjnej.
Ewolucyjnemu S:!?osobowi real iz owania zmian

zag.rozić mogły-

by działania zbyt radykalne lub też poczynania konserwatywnych ·
przeciwników reform. Chodzi zarówno o
. w tym

wyjątkowo ważnym

momencie w

bezpieczeństwo państwa

życiu

naszego narodu, jak

i o bezpieczeń~two każdego polskiego domu.
Ważnym

stadium ewolucji politycznej

są

zmiany przeprowadza-

ne już teraz: realizacja zasady pluralizmu
związkowego i społe"
cznego /w tym legalna działalność NSZZ "Solidarność", NSZZ RI
· "Solidarność",

a

także

legalizacja NZS/, uznanie prawa opozy-

cji politycznej do legalneq6
szeniach,

początek

za kresu swobody

działania,

reformy prawa i

słowa,

a

także

nowa ustawa o stowarzy-

sądownictwa,

zwiększenie

istotna demokratyzacja zasad

wybierania ciał przedstawicielskich . Wybory tegoroczne . W'yłonią
Sej m i Senat, w którym różne siły polityczne uczestniczyć będą

w decydowaniu o losach

państwa.

,---
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początek

'Jest to

drogi. do demokracji

pa~la~entarnej.

za-

daniem parlamentu wybranego w tegorocznych wyborach jest stworzenie nowej, demokratycznej konstytucji i now~j demokratycznej ordynacji wyborczej. 'strony uczynią wszystko, aby sk~ad
następnego

parlamentu

był·

w

pełni

wyznaczony przez

wolę wybor~

ców.
Polska jest wspólnym domem wszystkich obywateli.
zgodni,

że

.w szystkim

Jeste~my

zamieszkującym Polskę mniejszo~ciom

•·.

dowym

przysługuje .peł~ia

Swi~.domi jeste~my

no~ci

za utrzymywanie i rozwijanie

praw.

.· i z osobami polskiego pochodzenia

więzi

naro-

odpowiedzial-

ze wszystkimi rodakami

żyjącymi

poza granicami

kr~ju,

zc>..:ówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Podstawą

demokratyzowania struktur na wszystkich szczeblach

państwa będzie podział władzy

i

na

ustawodawczą, wykonawczą

sądowniczą.

Strona
likwidac~a

solidarnościowo-opozycyjn~ przedstawiła pogląd,

że

systemu nomenklatury, jako uniwersalnej .zasady

rzą-

. dzenia jest warunkiem . powodzenia .reform gospodarczych i :!>Olitycznych,

niezbędnym

koalicyjno-rządowa

je

się głęboka

zostaje

czynnikiem aktywizacji
stwierdziła.,

że

już

społecznej.

Strona

w chwili obecnej dokoim-

zmiana polityki kadrowej, a kryterium polityczne

podporządkowane

kryterium kompetencji zawodowej.

Óbie strony . uznaj'ą, że w życiu społecznym, kultu:salnym
i

gospodarczym

zasadą

awansowania ludzi powim:Y

być wyłącznie
~

kwalifi~acje

moralne

~-zawodowe. Wszędzie,

we, obsadzanie stanowisk
RÓŻnimy

się

w

ni~jednej

w umowie zawieranej przy
wolę

takiego

należy

działania,

oprzeć

gdzie tp tylko

możli-

o otwarte konkursy.

kwestii. Mówimy o tym otwarcie

"okrągłym

stole". Mamy jednak

która zapewni
'

wspólną

Polscę demokratyczną
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sprawn~ oraanizację

~ycia

państwowego,

zapobie9anie próbom

hammvania i odHracania demokratycznych przemian.

Zasady wyborów do Sejmu i Senatu
Hybory do Sejmu i Senatu w 1989 roku zostaną przeprowadzone

według

Znosi

następujących
się

zasad:

wszelkie, pozawyborcze procedury eliminacji

kandydatów. Liczba kandydatów do

każdego

mandatu poselskiego

oraz kandydatów na senatorów jest nieograniczona i
od

ilości prawidłowo

zależy

tylko

zgłoszeń.

dokonanych

Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje nie tylko
PZPR, ZSL, SD, PAX, PZKS, UChS, ale

także występującym niezależ

nie od tych organizacji obywatelom w liczbie conajmn.iej 3000.
Do zarejestrowania kandydata na senatora - bez

względu

"-·

na to, czy

zgłasza

-niezbędny

go partia, stronnictwo czy grupa obywateli

jest wniosek podpisany przez 3000 wyborców z . dane-

go województwa. W wyborach do .Senatu z
v1ybiera

się

po 2 senatoróv1, a w woj.

~ażdego

województwa

stołecznym

i katowickim

- po 3.
Na zyczenie kandydata
nazwy

określające

jego

można

podać

symbo~e

werbalne lub

polityczną orientację.

H wyborach do Sejmu kandydaci na każdy z mandatów w pierwszej turze wpisani

są

na osobnej karcie do

głosowania

w

~orząd-

ku alfabetycznym. vJyborca otrzymuje tyle kart do głosowania,
ile jest mandatów w jego

okręgu

i

na

każdej

z tych kart pozos-

tawia tylko po jednym kandydacie, na którego oddaje swój głos
/pozostałych

skreślą/.

W wyborach do Senatu wszyscy kandydaci w danym

wpisani

są

na

jedną kart~

okręgu

do glosowania; wyborca nozostawia

"
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tych kandydatów, na których oddaje swój głos /pozos tałych
skreśla/

.

. Swoboda wybor6t.v do Sejmu X kade nc ji

bę dzi e

ograniczona

przez uzgodniony przy "okrąałym stole " ~odział . mandatów.
Umowa o podziale mandatów poselskich dotyczy tylko wyborów
do Sejmu X kadencji. Zgodnie z . tym
poselskich przypadnie na

koa l icję

po dz iałem

60% mandatów

PZPRi ZSL i SD, a dalsze

5% na PAX, PZKS i UChS. Kandydaci bezpartyjni,
przez
bą

niezależne

zgłoszeni

rywalizować będą między

grupy obywateli

o 35% ogólnej liczby mandatów poselskich.

Część

so-

mandatów

koalicji zostanie obsadzona z listy krajowej, obejmując~j
do

lO~ ogółu

miejsc w

przyszłym

Podziału

mandatów

między poszczeąólne okręgi

Sejmie.

mach.- na mandaty partii, .stronnictw,
nych dokona
w

Radą

ka żdym okręgu

Państwa.

Na mocy

wyborczym powinien

stowarzyszeń

ustaleń

być

będ ą

opublikowane

jednocześnie

i bezpartyj-

"okrągłego

stołu"

przynajmniej jeden

mandat dla bezpartyjnych, a·postanowieni-a
mandatów

a w ich ra-

z

dotyczące podziału

ordynacją.

Członko

wie PZPR, ZSL , SD, PAX , PZKS, UChS , którzy zostaną zgłoszeni
na podstawie wniosku podpisanego przez 3000 obywateli,

będą

·rejestrowani jako kandydaci do mandatów poselskich, przewidzianych dla ich macier zyste j organizacji politycznej.
Swoboda wyborów d.o Senatu nie jest ograniczona żadnym
uzgodnieniem dotyczącym podziału man~atów. Liczba miejsc

w Senacie

jaką uzyskują

poszczególne ugrupowania zależeć bę-

dzie wyłącznie od decyzji wyborców w poszczególnych okręgach.
Wszyscy kandydaci na posłów i senatorów prowadzą swoją
kampanię wyborczą korzystając z przysługujących im równych

J\0

..
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praw:

wolno~ci

państwowych

Strony

słowa,

~rodków

swoje

niniejsze porozumienie

program~ v~borcze

i

zobowiązują

~reści głoszone

aby kampania wyborcza przy-

Podejmą niezbędne wysiłki,

czyniła się

do

kształtowania

w wy-

"okrągłym

borczej kampanii w granicach umowy zawartej przy
stole".

do

masowego przekazu.

zawierające

się utrzymać

dos~ępu

publikacji, zgromadzed i

tolerancyjnej, ·demokratycznej

kultury politycznej w naszym kraju. Ewentualne spory i kon-,
flikty, jakie mogłyby powstać, · strony będą starały się rozwiązywać

vl

stół"

Komisji Porozumiewawczej.

ją

drodze porozumienia na forum powołanej przez "okrągły

W pierwszym terminie wyborów

posłami

lub senatorami

uzyskają

w swoim

okręgu

ci kandydaci, którzy

ponad 50% oddanych

rozstrzygnięcia,

nie przyniesie
gim terminie,

głosów ważnych.

Jeśli

ograniczając listę

wyborczym

pierwsze

przeprowadza

zosta~

się

9łosowanie

v1ybory w dru-

kandydatów do dwóch na

każdy·

nieobsadzony mandat poselski i senatorski. Do drugiej tury
wyborów
więcej

stają

ci, którzy w pierwszym terminie uzyskali naj-

głosów-

po dwóch kandydatów na mandat. w:drugim termi-

nie wybór

następuje większością głosÓvl;

umieszcza

się

W

skład

głosowania;

na jednej karcie do

wyborów do sejmu -

podziel~nej

nazwiska kandydatów

na mandaty.

wszystkich komisji wyborczych

ciele koalicji

rządzącej

w przypadku

wejdą

zgłoszone

oraz osoby

nrzedstawi-

przez

stronę

solidarnościowo-opozycyjną~

Każdemu

kandydatowi na

prawo delegowania swojego
dowych komisji wyborczych.

posła
męża

lub

senator~ przysługuje

zaufania do

Mężowie

okręgowych

i obwo-

zaufania - na podstawie

8 -

okręgowej

upra•mienia
wać

komisji vryborczej -

mężowie żaufania zgłaszają

Inne

głosów.

szczegółov;e

protokółu

do

ustalenia zav1arte

gło

Sejm, Senat, Prezydent,
Reforma instytucji
Prezydenta i

najwyższym

nych zmieni sposób jego
usta'łlodawczej

inicj atyv:ę

będzie ·

jeśli

?ona~~o

.

.

\1

opozycyj-

Istotnym umocnieniem

oraz

będzie roz..,.mżał

wła-

będzie

ustawy uchwa-

v,ryrazi sprzeciw :obec danej ustawy,
T..

będzie _ •.vymagało większości

powoływanych

przez Sejm Rzecz-

.

oraz Prezesa

zgody Senatu. Senat

Najwyższej

będzie.wraz

Izby Kontroli

z Sejmem uczestni-

nm·;elizm·mniu 1 uchwalaniu Konstytucji.

Senat
wy~oru

mię

ustawodawczej.

nm·:a instytucja Senatu. Senat

kandydatury

Ob:r~; atelskich

bę~ą wymagały

władzy

obecność posłów

a

działania.

jej. ponow:1e _uch~·;alenie przez Sejm

nika Prav.r

uzgodnione

obejmuje Sejm, Senat,.

organem

ciągły,

ustawoda•t7czą

lone przez Sejm i

głos6v1.

w ordynacji wybor-

Są?y

państwovrych

w spósób

Będzie obradował

miał

są

sądy.

Sejm pozostaje

dzy

korn1sji wyborczej.

"okrągłego stołu".

dzy uczestnikami

urząd

Uwagi swoje

zasady . zostały

czej . do Sejmu i Senatu, której

czyi

prawo asysto-

w lokalu wyborczym przy plombowaniu urny wyborczej,

sowaniu, otwieraniu urny i obliczaniu

2/3

mają

połączony

z Sejmem w Zgromadzenie Narodowe dokona

Prezydenta pierw~zej kadencji bezwzględną większością

głosów.

natoró·..,.

Kandydata na Prezydenta

zgłosić

rnoie 1/4

posłów

i se-

11
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~ybrany

Senat
kontrolę

w

oraz iycia

szczególności

narodu

będzie

sprawował

człowieka

w zakresie praw

urzędu

Prezydenta uzasadnione

stabilności państwa

utrzymania

rządowego.

zostało

władzy

oraz

przewlekłego

głosów.

6 lat.

Prezyden~ może odmówić

nia ustawy i z umotywowanym wnioskiem

2/3

będzie trwała

szerokie w zakresie reprezentowania

będą

wykonawczej.

nego rozpatrzenia. Sejm

potrze-

oraz podejmowania decyzji w

Kadencja Prezydenta

Uprawnienia Prezydenta
państwa

praworządności

i

przypadku zablokowania prac w Sejmie i Senacie lub
kryzysu

istotną

społeczno-gospodarczego.

Ustanowienie
bą

suwerenną wolą

może uchylić

przekazać

podpisa-.

Sejmowi do ponowwiększością

veto prezydenta

Akty Prezydenta o istotnym znaczeniu /akty

władcze/

z ~7jątkiem aktów realizujących uprawnienia w dziedzinie poiityki
zagranicznej . i obronnej kraju

będą wymagały

kontrasygnaty /potwier-

dzenia/ Prezesa Rady Ministrów.
będzie mógł wprowadzić

Prezydent
wy w przypadku
łowej.

tylko jeden raz nie

Konstytucji i

zgodną decyzją

rozwiązać

może

nie moie

rozwiązać

Sejmu i Senatu, ani

Sejm,

jeżeli

oraz

jeżeli

żywio

zmienić

Sejm w

ogłasza

nov.re wybory.

Niezawisłości

sędziowskiej

składająca

się

w

ciągu

trzech

wieloletniego planu

ustawa sejmowa godzi w

konstytucyjne preroga ty~7 Pre.zydenta. Po

Sądownictwa,

klęski

- Sejm i Senat. W okresie stanu

powoład riądu, uchwalić

społeczno-gospodaretego

Prezydent

wyjątko

następne miesiące mogą uchwalić

na trzy

można

lub

stan

Ordynacji Wyborczej.

Prezydent
miesięcy

miesiące

~agrożenia bezpieczeństwa państwa

Przedłuianie

wyjątkowego

na trzy

strzec

rozwiązaniu

będzie

większości

z

parlamentu

Krajowa Rada

sędziów

delegowanych

-
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Sądu Najwyższego,

przez zgromadzenie ogólne
sądów

Administracyjnego i
wiała

powszechnych.

powołania - na

Prezydentowi do

Sądu

Naczelnego

Będzie

stanowisko

ona przedstasędzie go

lub

awanso-v;ania do ;,vyższego sądu jednego z dwóch kandydatów zgłó.;..
sądów

szonych przez zg-romadzenie ogólne
powstała
będzie

powołania

potrzeba

opierać

walności

się

sędziów

sędziów.

okręgu,

Niezawisłość

w którym
sędziowska

na zapisanej w Konsty t ucji zasadzie nieusu-

/poza przypadkami

i nieprzeno szenia

z

sędziów,

określonymi

w ustawie/

wbrew ich woli, na inne miejsce

urzędowania.

Dokonywane reformy

władz

na drodze tworzenia nowego
gralnym elementem
infor:macj i,
-

będzie

samor·ząd

szczegółowe

skład -:::ia ł

państwa

i

łem

krok

demokratycznego, którego inte-

iycie stowarzyszeniowe, swoboda obiegu

uzgodnienia zawarte
stoją

nowe

są

w dokumentach

oświata

podzespołów.·

możliwości wywieraniąLwpływu
·~.-.;

ustawodawczych, które powinny

decydmvać

o losach

społeczeństwa.

Uzgodnione przy
rzają

ładu

stanowią ważny

terytorialny, zreformowana nauka i

Przed obywatelami
na

państwowych

"okrągłym

warun ki dla dalszych

wszystkich uczestników

stole" zmiany konstytucyjne stwa-

przeobrażeń,
życia

Ge r emek
Strona
Solidarnościowo-Opozycyjna

które powinny

być

dzie-

publicznego.

if~

Ja[li.UfZ Reyk
/ ~ Strona
Kotlicyjno-Rządowa

l

.l
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w pracach

Zespołu

-

udział

do spraw reform politycznych

brali:

J erzy Baf{a, Jan Baszkiewicz, Piotr Baumgart, Ryszard Bender,
Ja n

Błuszkowski,

Andrzej

Artur Bodnar , Kazimierz

Ce.liński,

czyński,

Zb~gniew

Bujak,

Kazimierz Cy pryniak, Zofia Czaja, Zbigniew

Czajkowski, Jacek Fisiak, Andrzej Gdula,
Bronisław

Buchała,

Geremek -

przewodniczący,

Stanisław

Gebethner,

Janusz Grzelak, Mariusz Gul-

Aleksander Hall, Bogdan Jachacz, Jan Jachymek,

Jarosław

K aczyński, Krzysztof Kozłowski, Marcin Kr61, Bogdan Kr6lewski,

Hieronim Kubiak, Jacek

Kuroń ,

Aleksander · Kwaśn..:.ewski,

Bogdan Lis,

Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Leszek Miller, Rajmund Morie,
Kazimierz Orzechowski, Edmund

Osmańczyk,

Ryszard Reiff, Jerzy ·

Regulski, Jan Rychlewski, Janusz Reykowski Henryk Samsonowicz, Kazimierz Secomski,
Antoni Stawikowski,

Stanisław Sto~na,

Szyndzielorz , Jerzy

Uziębło,

przewodniczący,

Władysław Siła-Nowicki ,

Adam Strzembosz, Karol

Jerzy J. Wiatr, Piotr Winczorek,

Jan Zaciura , Janina Zakrzewska, Sylwester Zawadzki oraz eksperci:
Jerzy Ciemniewski ,

Paweł

Georgica , Leszek Grzybowski,

Zdzisław

J ar osz, Krzy sztof Kotlarek , Wojciech Lamentowicz, Walery Masewicz,
Czesław

zwara i asystenci -

Bartłomiej

Gąsiorowski,

Piotr

Pacewicz .
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