Inicjatywy ustawodawcze
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Senat RP V kadencji, podobnie jak i w poprzednich latach, wysun¹³ wiele
w³asnych inicjatyw ustawodawczych. W ci¹gu czterech lat pracowa³ nad
34projektami ustaw, z których 26 wniós³ do Sejmu. Sejm przyj¹³ 16 projektów, w tym 3 rozpatrzy³ wspólnie z rz¹dowymi i poselskimi, 1 zaœ odrzuci³. Ze
wzglêdu na zakoñczenie kadencji Sejm nie rozpatrzy³ 9 projektów.
Pierwszy projekt – ustawa o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granic¹ podejmowa³ inicjatywê Senatu IV kadencji, która nie zosta³a
rozpatrzona przez Sejm przed up³ywem poprzedniej kadencji. Sejm uchwali³
ustawê 20 marca 2002 r.
Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dostosowa³a przepisy ustawy do standardów stawianych nowoczesnej administracji
publicznej, w szczególnoœci w zakresie sposobu i przedmiotu przeprowadzanych kontroli oraz kompetencji inspektorów kontroli i obowi¹zków pracowników jednostek kontrolowanych. Zmieni³a tryb powo³ywania prezesa
i cz³onków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (zasada konkursów).
11 czerwca 2003 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej
sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dwukrotnie podejmowano inicjatywy ustawodawcze dotycz¹ce gospodarki wodno-œciekowej. W pierwszym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska i ustawy – Prawo wodne Senat zaproponowa³ zmiany
systemowe, reguluj¹ce problematykê op³at podwy¿szonych w zakresie gospodarki wodno-œciekowej, co mia³o usprawniæ funkcjonowanie funduszu
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Zmiany dotyczy³y op³at za korzystanie ze œrodowiska i administracyjnych kar pieniê¿nych w zakresie poboru
wód i odprowadzania œcieków do wód lub do ziemi. Stawki op³at za korzystanie ze œrodowiska oraz kary pieniê¿ne uzale¿niono od przeznaczenia pobieranej wody, rodzaju wprowadzanych œcieków oraz od rodzaju odbiorcy. Sejm
uchwali³ ustawê 23 listopada 2002 r.
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków oraz ustawy – Prawo wodne umo¿liwi³a spó³kom
wodnym prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, a tak¿e rozszerzy³a definicjê
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego. Sejm uchwali³ ustawê
5 grudnia 2002 r.
Senat dwukrotnie inicjowa³ zmiany ustawy o zamówieniach publicznych.
Pierwszy projekt Senat odrzuci³, realizacji doczeka³ siê drugi, który zawêzi³
obowi¹zywanie ustawy przez niestosowanie jej do zamówieñ dotycz¹cych
przygotowania, produkcji lub koprodukcji przedstawieñ teatralnych, operowych lub operetkowych przez teatry oraz do zamówieñ jednostek
badawczo-rozwojowych, pañstwowych szkó³ wy¿szych oraz PAN, jeœli wartoœæ zamówienia nie przekracza 130 tys. euro. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki
wspólnie z projektem rz¹dowym i uchwali³ ustawê 23 lipca 2003 r.
Nowelizacja ustawy o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944–1990 osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne wy³¹czy³a spod lustracji wywiad, kontrwywiad oraz s³u¿by ochrony granic PRL. Znacz¹co zmieniono te¿ definicjê
wspó³pracy z organami bezpieczeñstwa pañstwa w latach 1944–1990. Sejm
uchwali³ ustawê 13 wrzeœnia 2002 r.

Projekt ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestêpstw mia³ na celu zwrócenie uwagi na trudn¹ sytuacjê ofiar przestêpstw i sprostanie standardom europejskim (realizacja zaleceñ Rady Europy – w pañstwach cz³onkowskich UE oraz Rady Europy 22 lutego ju¿ od czterech lat obchodzony jest jako dzieñ Ofiar
Przestêpstw). Sejm uchwali³ ustawê 12 lutego 2003 r.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomoœciami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw dostosowywa³a tê ustawê do
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Umo¿liwi³a Zabu¿anom, tj. osobom, które w zwi¹zku z II wojn¹ œwiatow¹ utraci³y nieruchomoœci po³o¿one na Kresach Wschodnich, uzyskiwanie ekwiwalentu za utracone mienie
tak¿e z zasobów nieruchomoœci rolnych nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa oraz ustanawianie u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa. Sejm rozpatrzy³ projekt
senacki wspólnie z projektem rz¹dowym i 12 listopada 2003 r. uchwali³ ustawê o zaliczaniu na poczet ceny
sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci Skarbu Pañstwa wartoœci nieruchomoœci
pozostawionych poza obecnymi granicami pañstwa polskiego.
W nowelizacji ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego zmieniono status prawny komornika s¹dowego (okreœlono go jako wolny zawód), zasady funkcjonowania kancelarii komorniczych, definicjê rewiru komorniczego, warunki finansowania egzekucji oraz
uprawnienia prezesa s¹du apelacyjnego. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki wspólnie z projektem rz¹dowym
i uchwali³ ustawê 16 lipca 2004 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci zapewni³ korelacjê przepisów ustawy o rachunkowoœci
z przepisami dotycz¹cymi podatku VAT dopuszczaj¹cymi uznanie faktury VAT bez zamieszczanego na niej podpisu wystawcy oraz odbiorcy za dowód ksiêgowy do ujêcia w ksiêgach rachunkowych. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki wspólnie z rz¹dowym i uchwali³ ustawê 5 listopada 2004 r.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przyznano Senatowi uprawnienia, jakie posiada Sejm w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych Unii Europejskiej oraz stanowisk,
jakie Rada Ministrów ma zamiar zaj¹æ podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej. Sejm rozpatrzy³ projekt wspólnie z propozycj¹ rz¹du i uchwali³ ustawê 17 czerwca 2005 r.
Senat zaproponowa³ tak¿e nowelizacjê przepisów ordynacji podatkowej w zakresie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za szkodê poniesion¹ na skutek wydania decyzji, która zosta³a nastêpnie uchylona lub stwierdzono jej niewa¿noœæ. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki razem z rz¹dowym i uchwali³ ustawê 20 maja 2005 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego zmieni³ przepisy w zakresie egzekucji
z nieruchomoœci dotycz¹cych dochodzenia zaleg³ych œwiadczeñ publiczno-prawnych od nabywcy nieruchomoœci. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki wspólnie z rz¹dowym i uchwali³ ustawê 30 czerwca 2005 r.
Nowelizacja ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej umo¿liwi³a mianowanie na wy¿szy stopieñ wojskowy by³ych ¿o³nierzy zawodowych, którzy jako wolontariusze dzia³aj¹ w stowarzyszeniach ¿o³nierskich lub pracuj¹ w administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i strukturach edukacji narodowej na
stanowiskach zwi¹zanych z obronnoœci¹ i bezpieczeñstwem publicznym. Sejm rozpatrzy³ projekt senacki
wspólnie z rz¹dowym i uchwali³ ustawê 1 lipca 2005 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych nabywania w³asnoœci nieruchomoœci dotyczy³
ustaw reguluj¹cych nabywanie w³asnoœci mieszkañ zak³adowych oraz przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci. Sejm uchwali³ ustawê 7 lipca 2005 r.
Senat dwukrotnie pracowa³ nad projektem ustawy o ustanowieniu dnia 16 paŸdziernika dniem Papie¿a
Jana Paw³a II. Za pierwszym razem Senat nie podj¹³ uchwa³y i zakoñczy³ postêpowanie w sprawie tego projektu, za drugim – Sejm 27 lipca 2005 r. uchwali³ ustawê.
Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mê¿czyzn skonkretyzowa³ przepisy Konstytucji RP, stanowi¹ce,
i¿ kobieta i mê¿czyzna maj¹ równe prawa, wprowadza³ definicjê dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ i zakaza³ jej
stosowania. W³adze publiczne mia³y mieæ obowi¹zek popierania równego statusu kobiet i mê¿czyzn. Wprowadzono parytet udzia³u obu p³ci w sk³adzie organów kolegialnych wybieranych, powo³ywanych lub mianowanych przez organ w³adzy publicznej oraz powo³ano Urz¹d do Spraw Równego Statutu Kobiet i Mê¿czyzn. Sejm
odrzuci³ inicjatywê Senatu 17 czerwca 2005 r.
Wiele inicjatyw ustawodawczych Senatu nie doczeka³o siê ostatecznego rozstrzygniêcia ze wzglêdu na
przed³u¿aj¹ce siê prace w komisjach sejmowych oraz zakoñczenie kadencji. Taki los spotka³ 9 projektów.

Celem projektu ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym dla ma³oletnich ofiar wojny 1939–1945
represjonowanych przez Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszê by³o okreœlenie
zasad i realizacji œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego ma³oletnim ofiarom wojny.
Dwa razy Senat wnosi³ inicjatywê ustawodawcz¹ o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki.
W projekcie ustawy wnoszono o utworzenie przy urzêdzie prezesa Rady Ministrów organu
opiniodwczo-doradczego dzia³aj¹cego w sprawach podstawowych problemów etycznych, prawnych
i spo³ecznych zwi¹zanych z postêpem nauk biologicznych i medycznych.
Projekt ustawy o rejestrowanych zwi¹zkach miêdzy obywatelami tej samej p³ci mia³ na celu
uregulowanie sytuacji prawnej homoseksualistów w Polsce.
Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach
proponowa³ wprowadzenie do 30 kwietnia 2011 r. okresu ochronnego w stosunku do surowców rolniczych
zebranych na terytorium Polski, jak równie¿ produktów ubocznych i odpadów powsta³ych na terytorium Polski
poprzez nakazanie wytwarzania biokomponentów wy³¹cznie z tych surowców, produktów i odpadów.
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw przewidywa³ przed³u¿enie
okresu przejêcia prowadzenia szkó³ i placówek maj¹cych znaczenie co najmniej regionalne przez samorz¹d
wojewódzki.
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami by³o przyznanie jak
najszerszych uprawnieñ by³ym w³aœcicielom wyw³aszczonej nieruchomoœci przy dochodzeniu utraconej
w³asnoœci.
Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umo¿liwia odliczenie od
podstawy obliczania podatku kwot ekwiwalentu za oddan¹ krew zgodnie z przepisami wykonawczymi do
ustawy o publicznej s³u¿bie krwi.
Nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny przewidywa³a z³agodzenie przepisów w zakresie sk³adania
oœwiadczenia woli przez osoby nie mog¹ce czytaæ i dopuœci³a wyra¿enie woli ustnie w obecnoœci osoby
zaufania, jeœli treœæ oœwiadczenia by³a spisana, a sk³adaj¹cy oœwiadczenie potwierdzi³ na tym dokumencie swoj¹
wolê podpisem lub odciskiem palca.
Zmiana ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego przyznawa³a uprawnienia kombatanckie tak¿e osobom cywilnym i ¿o³nierzom Wojska
Polskiego, którzy bezpoœrednio uczestniczyli w latach 1945–1956 w wykrywaniu i usuwaniu zapór minowych
w ramach operacji wojskowej ca³kowitego rozminowania kraju.
Dzia³ Informacji Publicznej i Edukacji, wrzesieñ 2005 r.

***
Senat RP VI kadencji, mimo, i¿ ze wzglêdu na skrócenie kadencji pracowa³ tylko 2 lata, zajmowa³ siê a¿
39 inicjatywami ustawodawczymi. 19 spoœród nich wniós³ do Sejmu, z czego 3 zosta³y zaakceptowane, w tym
1 rozpatrzono wspólnie z projektem poselskim. Prace nad pozosta³ymi nie zosta³y zakoñczone.
Pierwszym z trzech projektów senackich, które sta³y siê obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem, by³a nowelizacja
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Inicjatywa Senatu umo¿liwi³a sejmikom wojewódzkim
dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy odnowie zabytków. Sejm uchwali³
ustawê 12 maja 2006 r.
Wiele inicjatyw legislacyjnych Senatu dotyczy³o usuniêcia orzeczonych przez Trybuna³ Konstytucyjny
niezgodnoœci obowi¹zuj¹cego prawa z konstytucj¹. Tak by³o w przypadku ustawy – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dem administracyjnym. Senacka inicjatywa poszerzy³a katalog przyczyn, które mog¹ byæ podstaw¹
wy³¹czenia sêdziego z postêpowania jeœli istnieje okolicznoœæ, która mog³aby wywo³aæ w¹tpliwoœæ co do jego
bezstronnoœci w danej sprawie. Sejm przyj¹³ nowelizacjê 22 wrzeœnia 2006 r.
Uchwalona przez Sejm 17 lutego 2007 r. inicjatywa Senatu dotyczy³a nowelizacji ustawy o wykonywaniu
prac podwodnych. Projekt uporz¹dkowa³ zakresy uprawnieñ osób zatrudnionych przy pracach podwodnych
i dostosowa³ je do stosowanej praktyki zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo nurków zgodnie ze standardami
œwiatowymi.
Pozosta³e senackie projekty ustaw nie zosta³y rozpatrzone przez Sejm ze wzglêdu na koniec kadencji. Kilka
z nich mia³o na celu regulacjê ró¿nych kwestii socjalnych i spo³ecznych. Nowelizacja ustawy o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej mia³a umo¿liwiæ korzystanie z zaliczki

dzieciom wychowywanym w zwi¹zkach ma³¿eñskich. W inicjatywie zmiany ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych Senat wnosi³ o wzmocnienie materialnego wsparcia dla ubogich rodzin wielodzietnych oraz
wprowadzenie do ustawy nowego œwiadczenia z tytu³u ci¹¿y i po³ogu. Senat proponowa³ te¿ wyd³u¿enie urlopu
macierzyñskiego oraz okresu usprawiedliwionej nieobecnoœci ojca z tytu³u urodzenia siê dziecka w nowelizacji
Kodeksu pracy oraz ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa. Nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej, zgodnie z orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego, proponowa³a zmianê okreœlenia dochodu w przypadku niektórych osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W propozycji zmiany ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia
spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa, w myœl orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, usuniêto
nieuzasadnion¹ dyskryminacjê osób dobrowolnie ubezpieczonych wobec ubezpieczonych obowi¹zkowo
w zakresie przys³uguj¹cych im uprawnieñ do zasi³ku opiekuñczego. Realizuj¹c orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego dotycz¹ce ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych Senat wnosi³
o przywrócenie dop³at do wypoczynku pracowników niezale¿nie od miejsca spêdzania urlopu (w kraju czy poza
jego granicami).
Pozosta³e inicjatywy dotyczy³y ró¿nych kwestii. W ustawie o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych
przekszta³ceñ w³asnoœciowych nieruchomoœci sprecyzowano przepisy maj¹ce na celu uproszczenie
procedury przekszta³ceñ w³asnoœciowych mieszkañ zak³adowych i spó³dzielczych.
Nowelizacja ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez
przedsiêbiorstwa pañstwowe umo¿liwia³a gminom przejêcie lub odmowê przejêcia nieruchomoœci zgodnie
z interesem gminy.
Dwukrotnie Senat inicjowa³ zmiany ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego: pierwsza z nich mia³a
usprawniæ obrót nieruchomoœciami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo, wzmacniaj¹c
jednoczeœnie rolê ustawowych regulacji w zakresie kszta³towania ustroju rolnego, druga (nowelizuj¹c równie¿
ustawê o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa) – ujednoliciæ preferencje dla
rolników indywidualnych powiêkszaj¹cych gospodarstwo rodzinne przy nabywaniu nieruchomoœci
w przetargach ograniczonych.
W nowelizacji ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw Senat proponowa³
wprowadzenie obowi¹zku indywidualnego zawiadamiania ka¿dego wyborcy o umieszczeniu go na liœcie
wyborców oraz ustanowienie instytucji pe³nomocnika wyborcy (w stosunku do niektórych grup ludzi, np. osób
starszych).
Projekt ustawy o opiece Senatu nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ mia³ na celu uregulowanie dzia³alnoœci
Senatu ukierunkowanej na pomoc Polonii z uwzglêdnieniem dotychczasowej praktyki, doœwiadczeñ i dorobku
izby w budowaniu wiêzi pomiêdzy krajem a Poloni¹ i Polakami na œwiecie.
Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umo¿liwia³ odliczanie od
podstawy obliczania podatku kwot ekwiwalentu za oddan¹ krew okreœlonych zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o publicznej s³u¿bie krwi.
Projekt ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które wesz³y w granice
Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci
Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece pozwala³ na ujawnienie i uzupe³nienie w aktualnym stanie
prawno-wieczystoksiêgowym praw Skarbu Pañstwa nabytych na mocy odrêbnych przepisów po II wojnie
œwiatowej na terenach w³¹czonych do terytorium Polski.
Kolejne dwie inicjatywy mia³y wprowadziæ w ¿ycie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce
niekonstytucyjnoœci istniej¹cych przepisów. Nowelizacja Prawa o ustroju s¹dów powszechnych umo¿liwia³a
z³o¿enie za¿alenia na postanowienie o zamianie kary porz¹dkowej grzywny na karê pozbawienia wolnoœci,
a Kodeksu postêpowania cywilnego – dopuszcza³a wznowienie postêpowania w sytuacji, gdy podstaw¹ skargi
o wznowienie jest niekonstytucyjnoœæ przepisów, w oparciu o które wydano prawomocny wyrok.
Dzia³ Informacji Publicznej i Edukacji, wrzesieñ 2007 r.

