Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

20 października 1791 r.
Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej, My Stanisław August z Bożej Łaski i Woli Narodu
Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernihowski:
Za zgodą Panów Rad Senatu, tak Duchownych, jako i Świeckich oraz Posłów Ziemskich
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, bacząc ustawicznie na powinność Naszą,
ku wspólnej Ojczyźnie swej, Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystką ozdobę, pożytek
pospolity, a najwięcej umocnienie od niebezpieczeństwa tak wewnętrznego, jak zewnętrznego,
opatrzyć powinniśmy, mając przy tym przed oczyma chwalebny, a Obojemu Narodowi bardzo
należny związek i społeczność Aktem Unii przez Przodki Nasze po tylekrotnie na wieczne
czasy, za wspólnym Obydwóch Narodów, tak Korony Polskiej, jako i Wielkiego Księstwa
Litewskiego zezwoleniem, uczynioną, i dotąd uprzejmością, a statecznością obojej strony
dzierżaną, stanowimy: iż jako jedną powszechną i nieoddzielną Ustawę Rządową, całemu
Państwu naszemu, Koronie Polskiej i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu służącą mamy, tak
tymże jednym rządem i Wojsko Nasze wspólnie i Skarby w jeden nierozłączny Skarb
Narodowy połączone, rządzone mieć chcemy; a to pod następującymi warunkami:
1mo. Komisją Wojskową i Komisją Skarbową Obojga Narodów równa połowa osób z
Korony, a druga równa połowa osób z Wielkiego Księstwa Litewskiego składać mają;
a zaś skład Komisji Policii, co do liczby osób oną składających, jako skutek
dobrowolnego zezwolenia Wielkiego Księstwa Lit[ewski]ego nie ma nigdy służyć za
praeiudicatum, dla tegoż Wielkiego Księstwa Lit[ewski]ego; i owszem wszystkie
Magistratury, które by Rzeczpospolita w późniejszym czasie inne, a obu Narodom
wspólne stanowić miała, w tych wszystkich liczba równa osób, tak z Korony jako
i Wielkiego K[sięstw]a Lite[wskie]go mieszczona być ma.
2do. Wielkie Księstwo Litewskie mieć będzie takąż samą liczbę ministrów
i urzędników narodowych, oraz z tymiż tytułami i obowiązkami, jak Korona
kiedykolwiek mieć będzie.
3tio. W Komisjach Wojskowej i Skarbowej prezydencja koleją będzie raz przy Litwie,
drugi raz przy Koronie z równym wymiarem czasu.
4to. Kasa Skarbowa z publicznych Rzeczypospolitej Litewskich dochodów w Wielkim
Księstwie Litewskim ma zostawać.
5to. Sprawy Komisyi Skarbowej sądowi powierzone, co się tyczy Litwy, mieć będą sąd
swój
z osób w Komisję nie wchodzących ustanowiony w Wielkim Księstwie Litewskim,
podług osobnego na to prawa. A te wszystkie rzeczy tu postanowione i obwarowane,
My Król, za zgodą Skonfederowanych Stanów, znając być potrzebne i obojemu temu
Narodowi tak Koronie Polskiej, jako i Wielkiemu Księstwu Lit[ewskie]mu, jako jednej,
wspólnej, a nierozdzielnej Rzeczpospolitej pożyteczne, uznajemy być artykułami Aktu
Unii tychże Narodów, oraz trwałość i nienaruszenie onych, przez Akt niniejszy

warujemy, utwierdzamy i umacniamy warunkiem, utwierdzeniem i umocnieniem
takim, jakie mamy w Akcie Unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Lit[ewskieg]o:
A jako, My Król za Artykuł Pactorum Conventorum: to wszystko sobie poczytujemy,
tak i Następcom Naszym toż wszystko inter Pacta Conventa, ku zaprzysięganiu
umieszczanym mieć chcemy.
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Wojciech Leszczyc Skarszewski biskup hełmski i lubelski wyznaczony z senatu
z prowincyi małopolskiej do Deputacyi Konstytucyjnej.
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Ks[ięstwa] Lit[ewskie]go.
Celestyn Sokolnicki stolnik i poseł poznański, deputowany do Konstytucyi
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