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W Imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z bożej laski i woli narodu Król Polski,
(...) wraz 2 Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, Iż los nas wsrystklch od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie
zawisł, (...) dla ocalenia Ojczyzny naszej l jej granic, z największą stałością ducha niniejszą
konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za Świętą, za niewzruszoną deklarujemy (...).

I. Religia panująca.
Religią narodową panującą jest l będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami;
(...) wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy, l
dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustawa krajowych
warujemy.

II. Szlachta l ziemianie.
(...) Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o
sprawowanie posług Ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równego
używania przywilejów l prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących. Nade wszystko zaś prawa
bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej l własności gruntowej i ruchomej, tak jak od wieków
każdemu służyły, śwlętobliwie nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy (...). Szlachtę
za najplerwszych obrońców wolności l niniejszej konstytucji uznajemy.

III. Miasta i mieszczanie.
Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem „Miasta nasze królewskie wolne w państwach
Rz(eczy)p(ospo)l(l)tej" w zupełności utrzymane mieć chcemy l za część niniejszej konstytucji
deklarujemy (... ).

V. Chłopi włościanie.
Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w
narodzie stanowi ludność, (...) pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy (...).

V. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych.
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu, (...) trzy władze rząd
narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza
prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa w królu i Straży, i władza sądownicza w
jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.

VI. Sejm, czyli władza prawodawcza.
Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską pod prezydencją
króla.(...) Wszystko l wszędzie większością głosów zdecydowane być powinno. Przeto liberum
veto, konferencje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie jako duchowi niniejszej
konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.


