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Senat III kadencji, wybrany 19 wrzeœnia 1993 roku, wykaza³ siê aktywnoœci¹ i zaanga¿owaniem w kwestii podejmowania inicjatyw ustawodawczych. W okresie tej kadencji Senat pracowa³ nad 39 projektami
ustaw, z których 19 wniós³ do Sejmu. Sejm siedem spoœród nich przyj¹³, cztery odrzuci³, zaœ prace nad pozosta³ymi oœmioma projektami
ustaw zosta³y przerwane w zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji parlamentu.
Pierwsz¹ inicjatyw¹ Senatu III kadencji by³ projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. Inicjatywa ta, wniesiona
27 grudnia 1993 r., mia³a na celu usprawnienie stosowania aktywnych
form przeciwdzia³ania bezrobociu oraz zwiêkszenie zainteresowania podmiotów gospodarczych zatrudnianiem absolwentów. Sejm
zaaprobowa³ senacki projekt i uchwali³ w formie ustawy 19 sierpnia 1994 r.
Zwieñczeniem pracy grupy senatorów (równie¿ poprzedniej, II kadencji) by³o wniesienie 29 grudnia 1993 r. projektu ustawy o Zak³adzie
Narodowym imienia Ossoliñskich. Jej celem by³o utworzenie, w drodze ustawy, fundacji „Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich”. Tê ustawê
Sejm uchwali³ 5 stycznia 1995 r.
Sejm pozytywnie odniós³ siê równie¿ do kolejnego senackiego projektu ustawy, wniesionego przez grupê senatorów 26 stycznia 1994 r.,
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. G³ównym za³o¿eniem projektu by³o ujednolicenie zasad
wyboru do Sejmu i Senatu oraz umo¿liwienie przeprowadzania wyborów uzupe³niaj¹cych do Senatu ³¹cznie z wyborami do rad gmin. Ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm 10 marca 1994 r.
Czwart¹ inicjatyw¹ senack¹, która zakoñczy³a siê uchwaleniem
ustawy przez Sejm, by³ projekt Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych. Ten projekt wkroczy³ na œcie¿kê ustawodawcz¹ 22 wrzeœnia
1994 r., zosta³ przekazany do Sejmu 10 grudnia 1994 r., a uchwalony
przez Sejm 9 listopada 1995 r. Jego celem by³o wyeliminowanie
sprzecznoœci pomiêdzy ustaw¹ o s³u¿bie ¿o³nierzy zawodowych
a ustaw¹ konstytucyjn¹ i zapewnienie ¿o³nierzom zawodowym pe³ni
praw w przypadku bycia wybranym do organów samorz¹du terytorialnego.
Z pozosta³ych piêtnastu projektów, które zosta³y uchwalone przez
Senat i przekazane do Sejmu, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te dokonuj¹ce „rozrachunku z histori¹”. Takim by³ projekt ustawy o zmianie
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wniesiony do Senatu
18 stycznia 1994 r. projekt zmierza³ do objêcia uprawnieniami kombatanckimi osób, które w latach 1949–1956 zosta³y skierowane w ramach
wojskowej s³u¿by zastêpczej do pracy w kopalniach, kamienio³omach

i zak³adach wydobywania rud uranu. Praca w tzw.
górniczych batalionach pracy (lub budowlanych)
i sposób kwalifikowania do niej wskazywa³ na
stosowanie wobec tych osób represji politycznych. Skierowany do Sejmu projekt ustawy zosta³
odrzucony 2 wrzeœnia 1994 r.
Kolejny projekt maj¹cy na celu zmianê ustawy
o kombatantach wp³yn¹³ do Senatu 15 lutego
1996 r. Zmierza³ on do uznania za dzia³alnoœæ
kombatanck¹ czynnego udzia³u w wyst¹pieniu
o wolnoœæ i suwerennoœæ Polski, które mia³o miejsce na Wybrze¿u w grudniu 1970 r., gdy udzia³ ten
G³osowanie
skutkowa³ œmierci¹, ciê¿kim uszkodzeniem cia³a,
(Fot. S. Kaczorek)
ciê¿kim rozstrojem zdrowia b¹dŸ uszkodzeniem
cia³a lub rozstrojem zdrowia, które spowodowa³y naruszenie czynnoœci narz¹du cia³a na czas powy¿ej
siedmiu dni. Sejm rozpatrzy³ senacki projekt ustawy i uchwali³ ustawê 24 kwietnia 1997 r.
Wielkie znaczenie mia³o podjêcie przez Senat inicjatywy zmierzaj¹cej do uchwalenia ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym dzieciom-ofiarom wojny 1939–1945 r. Powsta³a ona
jako uzupe³nienie ustawy z 30 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach przez III Rzeszê i Zwi¹zek Radziecki i zajê³a siê problemem osób, które by³y deportowane, osadzone w obozach i wykorzystywane do pracy przymusowej
jako dzieci. Sejm nie rozpatrzy³ tego projektu.
Kieruj¹c siê dobrem rodziny, dziecka i chêci¹ poprawy sytuacji kobiet w Polsce, Senat zainicjowa³
szereg dzia³añ, które zaowocowa³y kilkoma projektami ustaw, skierowanymi do Sejmu. Najszerszy zakres zmian zawiera³y projekty ustaw tworzone z inicjatywy pani senator Marii £opatkowej. Koncentrowa³y siê one na umocnieniu w prawie polskim pozycji dziecka, utworzeniu instytucji
Rzecznika Praw Dziecka, przyznaniu szczególnych uprawnieñ kobiecie ciê¿arnej lub sprawuj¹cej pieczê nad ma³ym dzieckiem. Projekt wniesiony do Senatu 22 czerwca 1994 r. zmienia³ m.in.:
kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuñczy, kodeks postêpowania cywilnego. Uchwalony przez
Senat 14 listopada 1995 r., zosta³ skierowany do Sejmu i 18 stycznia 1996 r. odrzucony. Projekt ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka zosta³ uchwalony przez Senat 20 sierpnia 1997 r., ale nie zosta³ rozpatrzony
przez Sejm.
Kieruj¹c siê podobnymi pobudkami, Senat przygotowa³ projekt ustawy o Narodowym Funduszu
Pomocy Kobiecie Ciê¿arnej. Wniesiony 31 paŸdziernika 1996 r. projekt zmierza³ do utworzenia funduszu, który zapewnia³by pomoc kobietom ciê¿arnym i matkom dzieci do lat trzech, znajduj¹cym siê
w ciê¿kiej sytuacji materialnej. Senat podj¹³ stosown¹ uchwa³ê 20 czerwca 1997 r. i skierowa³ projekt
do Sejmu. Projekt nie zosta³ rozpatrzony.
Interesuj¹ce okaza³y siê losy projektu z 2 listopada 1994 r., zmieniaj¹cego ustawê konstytucyjn¹
o wzajemnych stosunkach miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym. Wnioskodawcy zaproponowali wyd³u¿enie z 7 do 14 dni
terminu, w jakim Senat musi rozpatrzyæ ustawê wniesion¹ przez Radê Ministrów jako projekt pilny.
Projekt ustawy zosta³ uchwalony przez Senat i przekazany do Sejmu w grudniu 1994 r. Inicjatywa ta,
choæ nie zosta³a rozpatrzona przez Sejm, zosta³a uwzglêdniona w pracach Zgromadzenia Narodowego
i mia³a niew¹tpliwy wp³yw na brzmienie art. 123 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r.
Beata Mandylis, Biuro Legislacyjne, maj 1998 r.

***
Senat IV kadencji podejmowa³ wiele inicjatyw ustawodawczych dotycz¹cych ró¿nych dziedzin ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego. Skierowa³ do Sejmu 27 projektów ustaw, z czego Sejm przyj¹³ 14, odrzuci³ 3, a w stosunku do pozosta³ych nie zaj¹³ stanowiska. Senat podj¹³ te¿ 11 uchwa³ okolicznoœciowych.
Senat IV kadencji kontynuowa³ prace nad nowelizacj¹ ustaw dotycz¹cych „rozrachunku z przesz³oœci¹”. Projekt nowelizacji ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego uwzglêdnia³ uchwa³ê
Trybuna³u Konstytucyjnego, stwierdzaj¹c¹, ¿e u¿yty w ustawie termin „terytorium Polski” obejmuje
równie¿ ziemie po³o¿one po wschodniej stronie linii Curzona, w zwi¹zku z czym ustawa powinna dotyczyæ tak¿e zamieszka³ych tam Polaków. Senat zaproponowa³ te¿ poprawki dotycz¹ce terminu uznanego prawnie za koniec stosowania represji przez radzieckie organy œcigania i wymiar sprawiedliwoœci,
ram czasowych prowadzenia dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej oraz rezygnacji z ustalonego w ustawie
terminu przedawnienia wniosków o odszkodowania za represje. Sejm 16 lipca 1998 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu i uchwali³ ustawê.
Nowelizacja ustawy o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub
wspó³pracy z nimi w latach 1944–1990 osób pe³ni¹cych funkcje publiczne zak³ada³a rezygnacjê
z procedury tworzenia S¹du Lustracyjnego, wprowadzaj¹c zasadê rozpatrywania spraw lustracyjnych
przez S¹d Apelacyjny w Warszawie. Projekt umo¿liwia³ te¿ unikniêcie powtórnej penalizacji czynów,
które by³y przestêpstwami przewidzianymi przez kodeks karny. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
18 czerwca 1998 r.
Senackie projekty ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym dla nieletnich ofiar wojny 1939–1945 oraz
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego zosta³y odrzucone przez Sejm.
Senat IV kadencji, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Polonii, podj¹³ próbê stworzenia kompleksowej regulacji prawnej dotycz¹cej obywatelstwa polskiego, repatriacji i Karty Polaka. Projekt ustawy o repatriacji zosta³ przyjêty w obecnej kadencji parlamentu – Sejm uchwali³ ustawê 20 lipca 2000 r.,
rozszerzaj¹c pojêcie repatriacji i przyznaj¹c prawo powrotu do Polski wszystkim repatriantom, szczególnie z Kazachstanu i obszarów azjatyckich. Na mocy tej ustawy, dziêki po³¹czonym staraniom w³adz samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych, niektóre rodziny polskie z Kazachstanu powróci³y do kraju.
Projekt ustawy o obywatelstwie polskim, Sejm zakceptowa³ 26 czerwca 2000 r., ustawa o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynale¿noœci do Narodu Polskiego osób narodowoœci polskiej lub polskiego pochodzenia oraz ustawa o ustanowieniu 2 Maja Dniem Polonii i Polaków za granic¹ nie zosta³y
ostatecznie rozpatrzone przez Sejm.
21 stycznia 1999 r. Sejm przyj¹³ propozycjê Senatu dotycz¹c¹ nowelizacji ustawy o pomocy spo³ecznej, okreœlaj¹c¹ zasady otrzymywania zasi³ku gwarantowanego przez osoby bezrobotne.
Inicjatywê senack¹ nowelizuj¹c¹ ustawê o kulturze fizycznej Sejm przyj¹³ 4 listopada 1999 r. Nowelizacja mia³a na celu uhonorowanie wybitnych sportowców – olimpijczyków poprzez zagwarantowanie im œwiadczenia pieniê¿nego.
3 grudnia 1999 r. Sejm odrzuci³ senack¹ propozycjê nowelizacji kodeksu pracy, przewiduj¹c¹
wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy.
1 lutego 2001 r. Sejm uchwali³, zgodnie z senackim projektem, nowelizacjê ustawy o radiofonii
i telewizji. Powo³ano w niej instytucjê nadawcy spo³ecznego, którego zadaniem jest podejmowanie
w mediach tematyki ogólnospo³ecznej. W nowelizacji okreœlono podmioty uprawnione do uzyskania
statusu nadawcy spo³ecznego oraz jego przywileje finansowe.
Senacka propozycja nowelizacji ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, maj¹ca na celu uproszczenie procedury i stworzenie podstaw lepszego wspó³dzia³ania rolników
i nabywców produktów rolnych, zosta³a uchwalona przez Sejm 20 lipca 2001 r.
Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki przewidywa³ utworzenie organu
opiniodawczo-doradczego, który m.in. wydawa³by opinie, analizowa³ postêp wiedzy biomedycznej,

monitorowa³ przestrzeganie w Polsce obowi¹zuj¹cych standardów biomedycznych. Projekt, skierowany do Sejmu, nie zosta³ rozpatrzony.
Niektóre senackie projekty ustaw by³y rozpatrywane w Sejmie wraz z projektami poselskimi lub
rz¹dowymi dotycz¹cymi podobnej tematyki. Efektem prac Sejmu by³o uchwalenie ustaw, które uwzglêdnia³y czêœæ propozycji zmian zg³oszonych przez poszczególnych projektodawców. Dotyczy³o to
7 senackich inicjatyw.
Nowelizacjê ustawy o publicznej s³u¿bie krwi Sejm rozpatrzy³ wraz z kolejn¹ inicjatyw¹ – nowelizacj¹ ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. Projekty
zak³ada³y zwiêkszenie zakresu œwiadczeñ medycznych dla honorowych dawców krwi oraz rozszerzenie o cudzoziemców i bezdomnych krêgu osób uprawnionych do ubezpieczenia. Zaproponowano
stopniowe podwy¿szanie sk³adki zdrowotnej w latach 2001–2003 oraz op³acanie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich przychodów. Okreœlono obowi¹zki sejmiku wojewódzkiego dotycz¹ce zapewnienia opieki zdrowotnej na swoim terenie. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw 20 lipca 2001 r.
Podstaw¹ senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty by³y za³o¿enia opracowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie Szkolnictwa Artystycznego, poparte podpisami 80 tysiêcy obywateli. Projekt zmierza³ do powierzenia ministrowi w³aœciwemu do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego kompetencji zak³adania szkó³ artystycznych. Sejm rozpatrzy³ ten
projekt wraz z projektem rz¹dowym i 8 grudnia 2000 r. uchwali³ ustawê o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego.
Celem senackiej nowelizacji ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o pracownikach samorz¹dowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorz¹dzie województwa i ustawy
o samorz¹dzie powiatowym by³o wprowadzenie zasady, ¿e wynagrodzenie pracowników samorz¹dów, zarz¹dów kas chorych i zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa bêdzie uzale¿nione od œredniej p³acy krajowej lub p³acy w administracji rz¹dowej. Sejm rozpatrzy³ senacki projekt razem z 4 poselskimi
projektami i 3 marca 2000 r. uchwali³ ustawê o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi.
Wniesiony przez Senat projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu RP zak³ada³, ¿e nale¿y
stworzyæ w pewnym stopniu autonomiczne prawo wyborcze do Senatu, nie odwo³uj¹ce siê ca³kowicie
do postanowieñ ordynacji wyborczej do Sejmu, choæ podstawê tych przepisów stanowi³y normy zaczerpniête z ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP. Przyjêto zasadê, ¿e granice okrêgów wyborczych – w miarê mo¿liwoœci – obejm¹ województwa istniej¹ce przed reform¹ podzia³u
administracyjnego kraju. Utrzymano zasadê wyborów wiêkszoœciowych. Projekt dostosowano do postanowieñ Konstytucji RP, okreœlaj¹cej podmioty zg³aszaj¹ce kandydatów na senatorów, tj. partie polityczne i wyborców. Doprecyzowano równie¿ przepis dotycz¹cy wygaœniêcia b¹dŸ zrzeczenia siê
mandatu senatora. Sejm przyj¹³ now¹ ordynacjê wyborcz¹ do Senatu RP 11 kwietnia 2001 r.
Senacka inicjatywa zmiany ustawy o wyborze Prezydenta RP polega³a na wykreœleniu zapisu
ograniczaj¹cego prawo obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ do g³osowania w drugiej turze
wyborów prezydenckich. Sejm rozpatrzy³ senack¹ inicjatywê wraz z 3 innymi projektami. Przyj¹³
czêœæ propozycji Senatu i 28 kwietnia 2000 r. uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw.
Senacki projekt zmiany kodeksu karnego w zakresie rozpowszechniania treœci pornograficznych
zak³ada³ przywrócenie zakazu produkcji, sprowadzania oraz rozpowszechniania tych treœci w ka¿dej
formie. Sejm uchwali³ ustawê 3 marca 2000 r. Prezydent z³o¿y³ wniosek o powtórne rozpatrzenie ustawy (weto prezydenckie). Sejm nie zebra³ wiêkszoœci wymaganej do jej ponownego uchwalenia.
Ma³gorzata Szyd³owska, Dzia³ Edukacji Obywatelskiej, grudzieñ 2001 r.

