Inicjatywy ustawodawcze
Senatu I i II kadencji
Wed³ug ma³ej konstytucji prawo inicjatywy ustawodawczej przys³ugiwa³o pos³om, Senatowi, prezydentowi oraz Radzie Ministrów. Intensywnoœæ pracy parlamentu kadencji 1989–1991 podyktowana
zachodz¹cymi w kraju zmianami politycznymi i gospodarczymi by³a
nieporównywalna z intensywnoœci¹ pracy Sejmu poprzednich kadencji.
Uchwalone ustawy powsta³y przede wszystkim z inicjatywy poselskiej
oraz Rady Ministrów. Aktywnoœæ ustawodawcza Senatu by³a wiêc
mniejsza, ale dotyczy³a istotnych kwestii w ¿yciu pañstwa.
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Pierwsze inicjatywy ustawodawcze Senatu wi¹za³y siê z przekszta³caniem konstytucyjnych zasad ustroju pañstwa, reform¹
systemu sprawowania w³adzy lokalnej. Ju¿
w lipcu 1989 r. odby³a siê debata poœwiêcona sprawie samorz¹du terytorialnego.
Gmina, w zaproponowanym modelu samorz¹du, to jednostka podstawowa – samodzielna wspólnota z³o¿ona z jej mieszkañców, maj¹ca osobowoœæ prawn¹ i dysponuj¹ca w³asnym bud¿etem. Senackie projekty ustaw: o samorz¹dzie terytorialnym,
ordynacja wyborcza do rad gmin oraz
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej zosta³y przyjête przez Sejm 8 marca
(Fot. J. Zawadzki)
1990 r., zaœ 22 marca 1990 r. zosta³a uchwalona ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Na podstawie ordynacji
wyborczej do rad gmin przeprowadzono w maju 1990 r. wybory do samorz¹dów lokalnych.
Z inicjatywy Senatu wp³yn¹³ do Sejmu projekt ustawy o przywróceniu
Œwiêta Narodowego Trzeciego Maja, obchodzonego od 1919 r., który
uczyniono zwyk³ym dniem roboczym po II wojnie œwiatowej, obni¿aj¹c
jego rangê w œwiadomoœci powszechnej i pomijaj¹c milczeniem jego obchody. Sejm uchwali³ tê ustawê 6 kwietnia 1990 r.
Kolejn¹ zaakceptowan¹ przez Sejm inicjatyw¹ senack¹ jest ustawa
z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyœci uzyskanych kosztem skarbu
pañstwa lub innych osób prawnych. Wychodzi ona naprzeciw odczuciu spo³ecznemu sprzeciwiaj¹cemu siê zjawisku nies³usznego
wzbogacenia siê, okreœlanego popularnie jako uw³aszczenie nomenklatury.
Projekt ustawy o naprawianiu szkód wynik³ych wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma na celu zwiêkszenie zabezpieczenia interesów poszkodowanych pracowników i ich rodzin.

Zdecydowano nie nowelizowaæ obowi¹zuj¹cej w tym zakresie ustawy z 1975 r., gdy¿ nale¿a³oby
wprowadziæ do niej zbyt wiele zmian, dlatego te¿ Senat zaproponowa³ nowy akt.
Projekt ustawy o usprawnieniu realizacji zobowi¹zañ pieniê¿nych, którego za³o¿eniem by³o
przyczynienie siê do z³agodzenia procesów inflacyjnych, skierowany do komisji sejmowej nie
znalaz³ uznania. Komisja zaproponowa³a Sejmowi jego odrzucenie.
Sprawom odzyskania w³asnoœci prywatnej poœwiêcone by³y dwa projekty ustaw: o zwrocie
mienia przejêtego na w³asnoœæ pañstwa na podstawie przepisów o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostaj¹cego pod zarz¹dem pañstwowym oraz o zwrocie aptek przejêtych na
w³asnoœæ pañstwa. Ustawy reprywatyzacyjne dotykaj¹ kwestii wa¿kich spo³ecznie, lecz wymagaj¹ wypracowania generalnej koncepcji, uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoœci finansowe pañstwa i gmin.
Przyjêta przez Sejm ustawa z 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzy¿a za Udzia³ w Wojnie
1918–1921 jest niejako kontynuacj¹ ustawy z 1939 r. o Krzy¿u i Medalu Ochotniczym za Wojnê, która
zosta³a uchylona w 1960 r.
Pilna potrzeba nowych, adekwatnych do sytuacji politycznej i gospodarczej, regulacji ustawowych
dotycz¹cych organizacji pracodawców oraz rozwi¹zywania sporów zbiorowych sk³oni³a Senat do
skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej w tych dziedzinach. Sejm uchwali³ te ustawy
w kwietniu 1991 r.
We wrzeœniu 1990 r. Senat podj¹³ uchwa³ê o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o rozwoju systemu oœwiaty i wychowania. Projekt zmierza³ do zapewnienia poszanowania prawa do wychowania
i nauczania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i filozoficznymi ich rodziców. Uchwalono j¹
19 lipca 1991 r. Równie¿ z wrzeœnia 1990 r. pochodzi kolejna inicjatywa Senatu – projekt ustawy
o ochronie prawnej dziecka poczêtego.
W celu naprawienia szkód wyrz¹dzonych nies³usznie represjonowanym, którzy byli obroñcami ojczyzny walcz¹cymi o niepodleg³oœæ, Senat przekaza³ Sejmowi projekt ustawy o uznaniu za niewa¿ne
orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego (tzw. rehabilitacyjn¹). Uchwalono j¹ 23 lutego 1991 r. W styczniu 1991 r. Senat
skierowa³ do Sejmu projekt zmiany ustawy „Prawo spó³dzielcze”, do jej uchwalenia jednak nie
dosz³o z powodu pata legislacyjnego. 10 maja 1991 r. Sejm uchwali³ ustawê wniesion¹ przez Senat
„Ordynacja wyborcza do Senatu RP”. W kwietniu 1991 r. Senat przekaza³ do Sejmu dwa projekty
ustaw: o zak³adach opieki zdrowotnej – uchwalon¹ 30 sierpnia 1991 r. oraz o referendum gminnym
– uchwalon¹ 17 paŸdziernika 1991 r.
Kolejna inicjatywa Senatu to projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury,
aktu pochodz¹cego z 1982 r., który podporz¹dkowa³ aparatowi pañstwa niemal wszystkie sprawy
kultury. Rada przesta³a funkcjonowaæ w wyniku przemian politycznych, a Senat pragn¹³ u³atwiæ
powo³anie przy prezesie Rady Ministrów organu sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli œwiata kultury
i sztuki, mog¹cych spe³niaæ rolê konsultacyjn¹ w sprawach istotnych dla rozwoju kultury polskiej.
Sejm uchwali³ tê ustawê 28 czerwca 1991 r.
W tym samym miesi¹cu Senat przedstawi³ projekt ustawy o spo³eczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. Projekty te nie zosta³y rozpatrzone przez
Sejm. Senackie propozycje nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych oraz ustawy
o podatku rolnym – uchwalone przez Sejm 4 paŸdziernika 1991 r. – zmierzaj¹ do usuniêcia przestarza³ych rozwi¹zañ prawnych nieadekwatnych do sytuacji polskiej wsi.
Przemiany zachodz¹ce we wszystkich dziedzinach ¿ycia nie ominê³y równie¿ nauki. Senacki projekt ustawy o instytutach naukowych jest dostosowany do daleko id¹cych zmian w sferze jednostek
badawczych, do tej pory pañstwowych. Stosown¹ uchwa³ê podjêto 30 sierpnia 1991 r., lecz Sejm nie
rozpatrzy³ tego projektu.

Ostatnimi senackimi projektami ustaw
(nie rozpatrzonymi przez Sejm) by³y: projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz projekt ustawy
o przeciwdzia³aniu ujemnym skutkom
u¿ywania tytoniu.
Kadencja parlamentu wybranego w czerwcowych wyborach 1989 r. zosta³a skrócona na skutek uchwa³y Sejmu (9 marca
1991 r.) o samorozwi¹zaniu. Wykonano
ogromn¹ pracê legislacyjn¹, dokonuj¹c
w gruncie rzeczy wstêpnych zmian ustrojowych. Sejm wspólnie z Senatem opracowa³
(Fot . Archiwum Senatu)
ponad 200 ustaw. W I kadencji Senat
wyst¹pi³ z 27 inicjatywami ustawodawczymi, z czego 18 projektów Sejm rozpatrzy³, 17 przyj¹³ i 1 odrzuci³ (projekt ustawy o usprawnieniu realizacji zobowi¹zañ pieniê¿nych).
* * *
Pierwsz¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹ Senatu II kadencji, podjêt¹ w lutym 1992 r., by³ projekt nowelizacji ustawy o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r., tej samej, któr¹ uchwalono w poprzedniej kadencji z inicjatywy Senatu. Po dwuletniej praktyce stosowania ustawy o samorz¹dzie terytorialnym
zaistnia³a potrzeba zmian niektórych jej przepisów, zw³aszcza dotycz¹cych w³aœciwego funkcjonowania organów samorz¹du jako rzeczywistego gospodarza gmin (m.in. przepisy o trybie odwo³ywania zarz¹du, powo³aniu sekretarza gminy, mo¿liwoœci korzystania przez zarz¹d i przez so³tysa
z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym). Sejm uchwali³ tê ustawê w listopadzie 1992 r.
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r. przewidywa³a powo³anie regionalnych izb obrachunkowych na mocy odrêbnej ustawy. Brak tej ustawy (przez okres dwóch lat) powodowa³, ¿e kontrolê
gospodarki finansowej podmiotów komunalnych przejmowa³y zastêpczo inne organy, co by³o sprzeczne z koncepcj¹ kontroli gospodarki finansowej samorz¹du. Sk³oni³o to Senat do przyjêcia inicjatywy
i przekazania Sejmowi w marcu 1992 r. projektu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
która powo³uje te izby jako organy kontroli gospodarki finansowej gmin, zwi¹zków miêdzygminnych
i innych osób prawnych oraz sejmików samorz¹dowych. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w paŸdzierniku 1992 r.
Kolejne trzy inicjatywy ustawodawcze Senatu, wniesione do Sejmu w czerwcu i lipcu 1992 r., odnosz¹ siê do niedawnej przesz³oœci naszego pañstwa dzia³aj¹cego w warunkach realnego socjalizmu.
Mo¿na zaliczyæ je do swoistego nurtu rozrachunkowego w ustawodawstwie po 1989 r. Pierwsza dotyczy³a nowelizacji ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego (uchwalona w poprzedniej
kadencji z inicjatywy Senatu). Obecnie przed³u¿ono termin dochodzenia odszkodowañ przez osoby
represjonowane, a tak¿e rozszerzono kr¹g uprawnionych do zg³aszania roszczeñ. Nowela ta zosta³a
uchwalona przez Sejm w marcu 1993 r. Druga inicjatywa, projekt ustawy (tzw. lustracyjnej) o warunkach wstêpnych zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi
propozycjê Senatu stworzenia uregulowania dotycz¹cego sprawowania funkcji publicznych i stanowisk pañstwowych przez osoby bêd¹ce w przesz³oœci pracownikami lub wspó³pracownikami organów bezpieczeñstwa lub pe³ni¹cych funkcje partyjne. Projekt przewiduje tryb postêpowania wobec
osób kandyduj¹cych do objêcia stanowiska, funkcji lub sprawowania urzêdu, a tak¿e utworzenie organu rozstrzygaj¹cego ewentualne spory na tle wykonania powy¿szych ustaleñ. Jesieni¹ 1992 r.
odby³o siê pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie, ³¹cznie z piêcioma projektami poselskimi regu-

luj¹cymi ten problem. Projekt ustawy o œciganiu zbrodni stalinowskich, a tak¿e innych przestêpstw przeciwko ¿yciu, zdrowiu i wolnoœci oraz wymiarowi sprawiedliwoœci nie œciganych
z przyczyn politycznych w latach 1944–1989 dotyczy przestêpstw pope³nianych w ramach funkcjonowania pañstwa w tym¿e okresie. Pope³niano je (lub tolerowano) w ramach polityki organów
pañstwowych i w zwi¹zku z ich pope³nieniem nie wszczynano postêpowañ karnych. Celem projektu
ustawy by³o usuniêcie przeszkód prawnych pozwalaj¹cych na œciganie tych przestêpstw, powsta³ych
w wyniku przedawnienia, a tak¿e wynikaj¹cych z przepisów amnestyjnych lub abolicyjnych.
Senat II kadencji podj¹³ równie¿ dwa inne problemy, którymi zajmowa³ siê poprzedni Senat,
wnosz¹c inicjatywê ustawodawcz¹ do Sejmu. Tak wiêc po dokonaniu pewnych zmian Senat uzna³ za
potrzebne, ze wzglêdów spo³ecznych i ekonomicznych, dla pañstwa wniesienie do Sejmu (w lipcu
1992 r.) projektu ustawy o przeciwdzia³aniu szkodliwoœci u¿ywania tytoniu. Drugi projekt ustawy
dotyczy instytutów naukowych. Rozwi¹zanie ustawowe uznano za konieczne, poniewa¿ wiele instytutów naukowych, nie zmieniaj¹c charakteru swej dzia³alnoœci, staæ siê musi innymi podmiotami (projekt ustawy o instytutach naukowych przes³ano do Sejmu w sierpniu 1992 r.).
Z inicjatywy Senatu (podjêtej w grudniu 1992 r.) Sejm uchwali³ kwietniow¹ nowelizacjê ustawy
o zmianach w organizacji i dzia³alnoœci spó³dzielczoœci. Ma ona zapobiegaæ obchodzeniu prawa
przez spó³dzielnie rolnicze przy zbywaniu nieruchomoœci.
W marcu 1993 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie projektu ustawy o samorz¹dzie gospodarczym.
Projekt ustawy ma na celu uporz¹dkowanie struktur organizacyjnych samorz¹du gospodarczego w jednym akcie prawnym. Obecnie istnieje mo¿liwoœæ tworzenia organizacji reprezentuj¹cych interesy podmiotów gospodarczych. Senat nie proponuje ich likwidacji, lecz œciœle okreœlon¹ strukturê samorz¹du
gospodarczego.
W II kadencji Senat wyst¹pi³ z 9 inicjatywami ustawodawczymi – wniesionymi do Sejmu z zachowaniem regulaminowej procedury dwóch czytañ. Spoœród tych inicjatyw Sejm uchwali³ 4, niekiedy
przyjmuj¹c je w ca³oœci w kszta³cie zaproponowanym przez Senat (ustawa o zmianach w organizacji
i dzia³alnoœci spó³dzielczoœci) lub dokonuj¹c wiêkszych b¹dŸ mniejszych zmian (najbardziej odbiega
od wersji projektu senackiego ustawa o regionalnych izbach obrachukowych). Jest to zjawisko charakterystyczne dla procesu legislacyjnego, który ma to do siebie, ¿e jest niekiedy d³ugi i rz¹dzi siê swoimi
prawami, podlega równie¿ wp³ywom polityki.
Niektóre z przekazanych projektów nie by³y rozpatrywane przez Sejm, poniewa¿ nie zosta³y umieszczone przez Prezydium Sejmu w porz¹dku obrad tej izby.
Aktywnoœæ ustawodawcza by³a realizowana w szerszym ni¿ opisany zakresie. Na jednym z ostatnich posiedzeñ komisje przedstawi³y Senatowi trzy projekty inicjatyw – ustawy o ³owiectwie, o „Zak³adzie Narodowym imienia Ossoliñskich” i o zakresie oraz zasadach organizacji i finansowania
powszechnych i obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych, w stosunku do których procedura legislacyjna nie zosta³a zakoñczona z powodu rozwi¹zania Sejmu.
Wielokrotnie podejmowano tak¿e postêpowania legislacyjne przewidziane w regulaminie, jednak
nie uzyska³y one poparcia przez komisje senackie, które uzna³y proponowan¹ regulacjê za niedopracowan¹ lub wymagaj¹c¹ daleko id¹cych prac studialnych (np. projekty ustaw: o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, o gospodarce finansowej przedsiêbiorstw, o zmianie kodeksu cywilnego, o gminach
uzdrowiskowych).
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, wrzesieñ 1997r.

