
 



UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 grudnia 1997 r.

w sprawie obchodów 50-tej rocznicy uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10 grudnia 1997 roku rozpoczyna się światowy Rok Praw Człowieka
proklamowany dla uczczenia 50-tej rocznicy przyjęcia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
W 1948 roku w Paryżu odbyło się historyczne posiedzenie, na którym
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszech-
ną Deklarację Praw Człowieka.
Po raz pierwszy w dziejach ludzkości narody świata uznały zgodnie,
iż źródłem niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej
jest przyrodzona godność człowieka, stanowiąca podstawę wolności,
sprawiedliwości i pokoju na świecie.
U podstaw przywrócenia Senatu w Polsce w 1989 roku była potrzeba
stworzenia instytucji, która w procesie stanowienia prawa kontrolowa-
łaby jego zgodność z powszechnie przyjętymi prawami człowieka
i zasadami praworządności. Dlatego też Senat RP przywiązuje wielką
wagę do zbliżającej się 50-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
Senat RP w 1998 roku włączy się aktywnie w obchody tej rocznicy,
organizując uroczyste posiedzenie Izby, a także konferencje tematy-
cznie poświęcone poszczególnym problemom praw człowieka i pra-
worządności.
Senat RP wyraża przekonanie, że obchody 50-tej rocznicy przyczynią
się do pogłębienia szacunku wobec niezbywalnych praw człowieka
i podniesienia świadomości obywateli o przysługujących im prawach.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 1997 r.

w sprawie utworzenia
Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

1. Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji między-
narodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw
i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz
pokoju i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji
przedstawicielskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wolę
utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału
w pracach Unii Międzyparlamentarnej.

2. W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej mogą wcho-
dzić na podstawie uchwał Senatu i Sejmu senatorowie oraz
posłowie.

3. Członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej są wszyscy
senatorowie Senatu IV kadencji.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na
ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944–1989 za niede-
mokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące
elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione
suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej
wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym
samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 roku kon-
stytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy
prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
23 kwietnia 1935 roku oraz opartego na niej porządku prawnego.

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na
uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietnio-
wej z 1935 roku, umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między
II i III Rzecząpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą
walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia
niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuweren-
nego prawodawcę w latach 1944–1989 pozbawione są mocy pra-
wnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprze-
czne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane
znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających
podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy
akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa kar-
nego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość
lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty,
na podstawie których dokonano niesprawiedliwego pozbawienia
własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi
ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego a innych aktów nor-
matywnych decyzji właściwych organów władzy państwowej. Za-
pewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebra-
nych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nie-
ważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

w sprawie zadań stojących przed Polską
w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami

o członkostwo w Unii Europejskiej

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
– biorąc pod uwagę jednolite stanowisko liczących się w Polsce sił

politycznych, wyrażane na forum Sejmu i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, które stawia dążenie do członkostwa Polski w Unii
Europejskiej wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej, 

– nawiązując do polskich tradycji niepodległościowych integracji
europejskiej znajdujących wyraz w programowo-politycznych
uchwałach Zjazdu Ligi Niepodległości Polski w Londynie z dnia
6 czerwca 1948 r., 

– oczekując, że dalszy rozwój Wspólnoty Europejskiej odbywał się
będzie przy poszanowaniu zewnętrznej i wewnętrznej suweren-
ności poszczególnych państw i narodów, a rola instytucji ponad-
narodowych ograniczy się wyłącznie do wykonywania uzgodnio-
nej przez rządy suwerennych państw polityki, 

– przypominając stanowisko zawarte w uchwale Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie polskiej
polityki europejskiej, w której stwierdzono, że „podjęcie starań
o pełne włączenie Polski do Wspólnot Europejskich stanowi szan-
sę rozwoju naszego kraju, pomimo niezbędnych społecznych
kosztów tego procesu, i jest celem zgodnym z naszą tradycją
i historią, a także z najgłębiej rozumianą polską racją stanu”, 

– mając na względzie determinację kolejnych rządów Rzeczypo-
spolitej Polskiej po przełomie politycznym w 1989 r. w dążeniu do
włączenia Polski do Wspólnot Europejskich, która w konsekwencji
doprowadziła do złożenia w dniu 8 kwietnia 1994 r. wniosku
o przyjęcie naszego kraju do Unii Europejskiej, 

– zważywszy na zdecydowane poparcie społeczeństwa polskiego
dla wspomnianej proeuropejskiej polityki kolejnych rządów pol-
skich po 1989 r., mającej na celu włączenie Polski do Wspólnot
Europejskich, 

– w przekonaniu, że Polska po przełomie 1989 r. wybrała świadomie
uczestnictwo we wspólnocie opartej na fundamencie podstawo-
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wych zasad ładu społecznego: prawdy, wolności, sprawiedliwości
i solidarności oraz zasad porządku ustrojowego: poszanowania
praw człowieka, demokracji i gospodarki wolnorynkowej oraz że
zasady te zawsze były obecne w polskiej wolnej myśli politycznej,
zaś ich realizację uniemożliwił narzucony Polsce po II wojnie
światowej system polityczny, 

– w przekonaniu, że dążenie do uzyskania członkostwa w Unii
Europejskiej przez Polskę ma na celu zapewnienie trwałego bez-
pieczeństwa państwu oraz sprzyjać powinno właściwemu ukie-
runkowywaniu reform ekonomicznych i systemowych, a w konse-
kwencji przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego i społecznego
kraju oraz poprawy stopnia zamożności społeczeństwa, 

– uważając, że podpisany 16 grudnia 1991 r. Układ Europejski
ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a
Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi stworzył
instytucjonalne podstawy integracji polskich instytucji i gospodarki
z systemem prawno-gospodarczym i politycznym Unii Europej-
skiej oraz wyznaczył na trwałe kierunek rozwiązań systemowych
w Polsce w dziedzinach objętych jego postanowieniami, czyniąc
proces budowy instytucji gospodarki rynkowej nieodwracalnym, 

– wyrażając przekonanie, że Traktat Rzymski, który jest fundamen-
tem Wspólnoty będzie nadal ważnym czynnikiem kształtującym
oblicze Unii, 

– sądząc, że członkostwo Polski w międzynarodowych organiza-
cjach gospodarczych, takich jak: Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy (MFW), Światowa Organizacja Handlu (WTO), Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także zakoń-
czenie negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Organizacji Tra-
ktatu Północnoatlantyckiego (NATO) – są wyrazem uznania dla
polskich reform systemowych,

– stojąc na stanowisku, że głównym podmiotem życia społecznego,
gospodarczego i politycznego Unii Europejskiej pozostaną suwe-
renne państwa narodowe, 

A. wita z satysfakcją konkluzje odbytej w dniach 12–13 grudnia 1997 r.
w Luksemburgu Rady Europejskiej, które w oparciu o rekomendacje
Komisji Europejskiej potwierdzają zaproszenie do negocjacji o człon-
kostwo w Unii Europejskiej: Polski, Czech, Estonii, Słowenii, Węgier
oraz Cypru, jak również postanowienie Rady ds. Ogólnych Unii
Europejskiej z dnia 26 stycznia 1998 r. o rozpoczęciu negocjacji
z wymienionymi krajami w dniu 31 marca 1998 r., 
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B. przyjmuje z zadowoleniem poparcie jakiego udzielił Parlament
Europejski decyzji Rady Europejskiej o rozpoczęciu wiosną
1998 r. indywidualnych negocjacji z sześcioma wymienionymi
powyżej krajami, zawarte w rezolucji z dnia 4 grudnia 1997 r. nt.
dokumentu Komisji Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniej-
szej i poszerzonej Unii oraz w rezolucji z dnia 18 grudnia 1997 r.
nt. konkluzji Rady Europejskiej w Luksemburgu, 

1. docenia podejmowane przez Prezydenta i Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej działania na rzecz intensyfikacji dialogu i współpracy
z Unią Europejską oraz wysiłki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w celu przygotowania negocjacji o członkostwo, 

2. pozytywnie ocenia raport Przewodniczącego Komitetu Integracji
Europejskiej ze stycznia 1998 r. pt. Przygotowania do negocjacji
akcesyjnych z Unią Europejską,

3. pragnie jednak wskazać na konieczność zdynamizowania prowa-
dzonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przygotowań ne-
gocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności
potrzebę: 
– zapewnienia skutecznej koordynacji międzyresortowej w spra-
wach odnoszących się do integracji europejskiej, 
– dokończenia prac nad Narodowym Programem Przygotowania
do Członkostwa w Unii Europejskiej, aktualizującym i uściślają-
cym Narodową Strategię Integracji,
– wzmocnienia kadrowego i finansowego Przedstawicielstwa
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, 

4. pragnie wskazać na potrzebę zintensyfikowania prac nad dosto-
sowaniem prawa polskiego do prawa europejskiego, którym po-
winny towarzyszyć prace nad stworzeniem systemu jego skute-
cznego zastosowania, 

5. podziela opinie zawarte we wspomnianej rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji
Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniejszej i poszerzonej
Unii, w myśl których dziedzinami wymagającymi szczególnego
zainteresowania i szybkich oraz głębokich reform w Polsce, w per-
spektywie jej pełnej integracji z Unią Europejską, są: sektor pań-
stwowy, rolnictwo, transport, środowisko naturalne oraz kontrola
granic, 

6. uważa, że największe problemy, które będą musiały zostać roz-
strzygnięte w czasie negocjacji, będą miały charakter ekonomicz-
ny i społeczny, 
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7. podziela opinię, że integracja z Unią stwarza szanse dynamizacji
rozwoju kraju, ale także pociąga za sobą koszty i zagrożenia
w wielu sferach życia społecznego, 

8. jest przekonany, że narastający deficyt bilansu handlowego w wy-
mianie między Polską a Unią Europejską wymaga działań obu
stron, na rzecz zrównoważenia tej wymiany, 

9. sądzi, że przyjęcie przez Polskę niektórych rozwiązań zawartych
we wspólnotowym dorobku prawnym (acquis communautaire),
powinno, w wypadku gdyby pociągało to za sobą zbyt wysokie
koszty społeczno-ekonomiczne, zostać rozłożone w czasie i ocze-
kuje uzyskania wsparcia finansowego Unii Europejskiej w tych
dostosowaniach, 

10. uważa jednak, że Polska nie może przyjąć zasad akcesji, które
wyłączałyby jakąkolwiek dziedzinę objętą współpracą między
obecnymi członkami Unii bądź dyskryminowały polskich produ-
centów i nie może dopuścić do odłożenia negocjacji w jakiejkol-
wiek dziedzinie na czas późniejszy lub nieokreślony; negocjacje
powinny objąć uczestnictwo we wszystkich filarach, instytucjach
i dziedzinach polityki Unii Europejskiej,

11. wyraża przekonanie, że Polska powinna uwzględnić w swoich
staraniach o wejście do Unii Europejskiej członkostwo w Unii
Gospodarczej i Walutowej (EMU), a zarazem będzie pilnie śledzić
wprowadzanie unii walutowej w państwach członkowskich i za-
strzega sobie prawo do jej oceny z punktu widzenia swoich
interesów narodowych, 

12. uważa, że Polska powinna wziąć aktywny i twórczy udział w de-
bacie toczącej się w Unii Europejskiej po podpisaniu Traktatu
Amsterdamskiego wytyczającej kierunki reform politycznych, go-
spodarczych i instytucjonalnych Unii, a także odnoszącej się do
wprowadzenia Unii Gospodarczej i Monetarnej (EMU) oraz refor-
my budżetowo-finansowej, w tym w szczególności: reformy
Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) i reformy funduszy strukturalnych
oraz funduszu spójności, 

13. dostrzega potrzebę wypracowania zasad stałej współpracy Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie negocjacji, 

14. pragnie podkreślić szczególną rolę, jaką w procesie integracji
europejskiej odgrywa współpraca międzyregionalna oraz trans-
graniczna, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Narodu w kwe-
stiach dotyczących wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej i kultu-
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rowej; współpraca międzyregionalna nie może oznaczać osłabie-
nia unitarnego charakteru państwa polskiego, 

15. widzi potrzebę szerszego niż dotąd włączenia do prac nad polskim
stanowiskiem negocjacyjnym partnerów społecznych, a w szcze-
gólności: przedstawicieli środowisk gospodarczych, izb przemy-
słowo-handlowych, organizacji pracodawców i konsumentów
oraz związków zawodowych, 

16. postuluje włączenie do debaty nad integracją Polski z Unią Euro-
pejską jak najszerszych kręgów społeczeństwa; punktem wyjścia
do tego powinna być rzetelna informacja na temat rozwoju sto-
sunków między Polską i Unią Europejską oraz edukacja dotyczą-
ca samej Unii, 

17. widzi potrzebę nawiązywania przez grupy polityczne i komisje
stałe w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej kontaktów ze
swoimi odpowiednikami w Parlamencie Europejskim oraz w par-
lamentach narodowych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
celem wspólnego rozpatrywania kwestii odnoszących się do przy-
szłości Unii, której Polska ma być wkrótce członkiem, 

18. pozytywnie ocenia fakt zaproszenia do udziału na statusie obser-
watora w Konferencji Komisji ds. Europejskich Parlamentów
Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europej-
skiego (COSAC) oraz Konferencji Przewodniczących Komisji
Spraw Zagranicznych Parlamentów Państw Członkowskich Unii
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawicieli komisji
zajmujących się sprawami integracji europejskiej oraz przewodni-
czących komisji spraw zagranicznych z parlamentów państw kan-
dydujących do Unii Europejskiej, 

19. podziela opinię, zawartą w Deklaracji i Zaleceniach z VIII posie-
dzenia Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Unii Europejskiej, jakie odbyło się w Brukseli w dniach
20–21 stycznia 1998 r., dotyczącą zapewnienia przedstawicielom
Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państw kandydujących
do Unii Europejskiej, udziału w pracach Konferencji Europejskiej, 

20. uważa, że zasadne byłoby, aby w mających już pięcioletnią trady-
cję spotkaniach przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
z przewodniczącymi parlamentów państw stowarzyszonych z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej brali udział także przewodniczący
Senatów: polskiego, czeskiego i rumuńskiego, 

21. dostrzega potrzebę nawiązania kontaktów Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z parlamentami pięciu krajów stowarzyszo-

438



nych z Unią Europejską, które równolegle z Polską rozpoczną
w dniu 31 marca br. negocjacje o członkostwo w Unii, 

22. uważa, że wobec perspektywy wchodzenia Polski do Unii Euro-
pejskiej, stojące przed Polakami wyzwania odbudowy etosu pań-
stwowości z II Rzeczypospolitej oraz sięgnięcia do korzeni patrio-
tyzmu polskiego nabierają zasadniczego znaczenia, 

23. uważa, że suwerenność państw, stanowiąca dzisiaj gwarancję
przestrzegania zasad równości i wzajemnych korzyści stron
współpracujących, nie jest przeszkodą, a wręcz przeciwnie, może
być bodźcem dynamizującym integrację europejską, 

24. pragnie zwrócić uwagę, że integracja europejska w ramach Unii
Europejskiej winna być oparta o współdziałanie dla zrealizowania
standardów wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, Paktów Praw Człowieka, Europejskiej Karty Samorządu
Terytorialnego, Europejskiej Karty Społecznej, Konwencji Między-
narodowej Organizacji Pracy, Konwencji o Prawach Dziecka oraz
powszechnych zasad prawnych jako przesłanki przyjętych roz-
wiązań, 

25. pragnie przypomnieć zobowiązanie Unii Europejskiej do respekto-
wania tożsamości narodowej państw członkowskich, których sy-
stemy rządów opierają się na zasadzie demokracji, zawarte w Tra-
ktacie o Unii Europejskiej, 

26. uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyni się do
ożywienia, mającej ogromne znaczenie dla całokształtu procesu
integracji europejskiej, współpracy subregionalnej krajów Europy
Środkowej w ramach: Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) oraz
Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), 

27. podziela opinię zawartą we wspomnianej rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji
Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniejszej i poszerzonej
Unii, że kolejne rozszerzenie będzie korzystne, tak w wymiarze
bezpieczeństwa jak i gospodarczym, dla całej Unii Europejskiej,
a nie tylko dla nowych jej członków. 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
– podkreśla konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz

skutków społecznych i ekonomicznych kluczowych rozwiązań
przyjmowanych przez Polskę w trakcie negocjacji akcesyjnych;
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– proponuje by polscy negocjatorzy określając pożądane przez
Polskę warunki akcesji, wykorzystali doświadczenia płynące
z wdrażania postanowień Układu Europejskiego;

– zwraca uwagę na konieczność docierania z informacją o chara-
kterze szans i wyzwań związanych z przyszłym członkostwem
Polski w Unii Europejskiej do szerokich kręgów społeczeństwa
polskiego by można było liczyć na świadome poparcie traktatu
akcesyjnego w ogólnonarodowym referendum;

– proponuje by powołany przez Rząd główny negocjator korzystał
ze wsparcia nie tylko środowisk politycznych, lecz także gospo-
darczych – w tym środowisk rolniczych;

– widzi w otwarciu obecnego etapu procesu poszerzania Unii Euro-
pejskiej szansę na ostateczne zamknięcie pojałtańskiego podzia-
łu Europy, na budowę wspólnoty narodów europejskich spajanej
interesami gospodarczymi, politycznymi, względami bezpieczeń-
stwa, solidarnością, więzami historycznymi i kulturowymi oraz
poczuciem konieczności sprostania wyzwaniom związanym
z przemianami cywilizacyjnymi w skali globalnej.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wita z uznaniem inicjatywę Prymasa
Polski w sprawie wypełnienia ślubu budowy Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie.
Budowę Świątyni uchwalił Sejm Czteroletni jako Wotum Narodu za
Konstytucję 3 Maja 1791 r. W Polsce Odrodzonej Sejm Ustawodaw-
czy odnowił ten ślub ustawą z dnia 17 marca 1921 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji uważa, że nie zaistniały
okoliczności, które by Naród od tego ślubu zwalniały, a odzyskana raz
jeszcze wolność nakazuje Narodowi ślub poprzednich pokoleń wyko-
nać także dla upamiętnienia pontyfikatu Papieża – Polaka Jana
Pawła II i jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 lutego 1999 r.

w sprawie ratyfikacji przez Polskę
Traktatu Północnoatlantyckiego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując ustawę o ratyfikacji Tra-
ktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia
4 kwietnia 1949 r., stwierdza, że: 
– Przystąpienie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
jest zgodne z wolą społeczeństwa polskiego. Polska wstępuje do
struktur, które swoje funkcjonowanie opierają na zasadach poszano-
wania praw człowieka, wolności (w tym gospodarki wolnorynkowej),
demokracji oraz solidarności we wzajemnych stosunkach. Powyższe
zasady były zawsze obecne w polskiej wolnej myśli politycznej, zaś
niemożność ich realizacji wynikała z narzuconego po II wojnie świa-
towej porządku ustrojowego oraz realiów geopolitycznych.
– Członkostwo Polski w NATO umocni stabilizację w Europie. Polska
będzie nadal popierać aspiracje krajów spełniających kryteria człon-
kostwa w Pakcie i dążących do wejścia do NATO. Przyczyni się to do
umocnienia naszych dobrych stosunków z sąsiadami i ze wszystkimi
państwami Kontynentu. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje z satysfakcją fakt, iż pier-
wsza sesja Zgromadzenia Północnoatlantyckiego po zakończeniu
„zimnej wojny” i poszerzeniu Sojuszu – w pięćdziesiątą rocznicę
utworzenia NATO – odbędzie się w maju br. w Warszawie.
Senat, w zakresie swoich konstytucyjnych uprawnień, będzie działać
na rzecz sprawnej realizacji wszystkich zobowiązań sojuszniczych
Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Organizacji
Traktatu Waszyngtońskiego. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie sytuacji w Czeczenii

Senat RP z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w Czeczenii.
Podstawę pokoju na świecie stanowi uznanie przyrodzonej godności
osoby ludzkiej, z której wywodzą się nienaruszalne prawa człowieka.
Do podstawowych praw człowieka należy prawo do życia, wolności
i bezpieczeństwa osobistego. Prawa te są w rażący sposób w Cze-
czenii naruszane.
Senat stwierdza, że strony konfliktu są obowiązane przestrzegać
międzynarodowych standardów praw człowieka wynikających z mię-
dzynarodowych Paktów Praw Człowieka ONZ i Europejskiej Konwe-
ncji Praw Człowieka.
Działania militarne nie mogą naruszać przyjętych przez Rosję zobo-
wiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
Senat RP zdecydowanie domaga się przestrzegania tych zobowiązań
i uważa za konieczne niezwłoczne rozpoczęcie rozmów pokojowych
przy udziale OBWE.
Natychmiastowe zawieszenie działań wojennych jest niezbędnym
warunkiem podjęcia takich rozmów.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 kwietnia 2000 roku

w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

I Przed 60 laty na polecenie najwyższych władz Związku Sowiec-
kiego dokonana została Zbrodnia Katyńska. W Katyniu, Twerze,
Charkowie, Kijowie, Mińsku i innych miejscowościach NKWD za-
mordowała około 22 tysięcy polskich jeńców – oficerów służby
stałej i rezerwy Wojska Polskiego, oficerów i podoficerów Korpusu
Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży
Więziennej, pracowników wywiadu i wymiaru sprawiedliwości.
Zginął kwiat inteligencji polskiej.

II Zbrodnia Katyńska była największą zbrodnią popełnioną na pol-
skich jeńcach wojennych w czasie II Wojny Światowej. Jako zbrod-
nia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości nie podlega przedaw-
nieniu. Dlatego Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się
pełnego ustalenia wszystkich sprawców tej zbrodni oraz – je-
żeli żyją – ich osądzenia.
To samo należy uczynić w stosunku do sprawców wszystkich
aktów zbrodniczych, wymierzonych przeciwko obywatelom pol-
skim na terenach Rzeczypospolitej zajętych w czasie II Wojny
Światowej przez Związek Sowiecki. Uwięziono setki tysięcy oby-
wateli polskich, wśród nich tysiące żołnierzy Armii Krajowej. Pół-
tora miliona osób deportowano w głąb Związku Sowieckiego.

III Przez pół wieku prawda o Zbrodni Katyńskiej była nie tylko tchó-
rzliwie przemilczana, ale haniebnie fałszowana przez władze
komunistyczne w Polsce i Związku Sowieckim, a także przez
niektóre wpływowe koła polityczne na Zachodzie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie wszystkim
tym, którzy w kraju i zagranicą niezłomnie walczyli o ujawnienie prawdy
o Zbrodni Katyńskiej i często byli z tego powodu represjonowani.

IV Zbrodnia Katyńska, tak jak wszystkie inne zbrodnie popełnione
w czasie II Wojny Światowej przez reżymy nazistowski i komuni-
styczny, jest przestrogą i nie może się powtórzyć.
Stosunki między państwami i narodami muszą opierać się na po-
koju i współpracy, ale także na prawdzie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma świadomość ogromu postępu,
który nastąpił od 1990 roku w stosunkach polsko-rosyjskich doty-
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czących kwestii Zbrodni Katyńskiej, ale uważa, że dokonanie
ostatecznego rozrachunku tej zbrodni dobrze przyczyni się do
pojednania i rozwoju przyjaznych stosunków polsko-rosyjskich.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2000 r.

z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego

Przed tysiącem lat odbyło się historyczne spotkanie zwane Zjazdem
Gnieźnieńskim. Przy grobie św. Wojciecha, w obecności legata pa-
pieskiego, spotkali się cesarz Otton III i władca Polski Bolesław
Chrobry. Dzieło, męczeństwo i kult św. Wojciecha już wówczas łączyły
kraje Europy Zachodniej i Środkowej.
Polskę suwerenną, z własną metropolitalną organizacją kościelną,
Cesarz uznał za równorzędny podmiot słowiański odnowionego, uni-
wersalnego Cesarstwa Rzymskiego – europejskiej federacji państw
chrześcijańskich. 
Po tysiącu lat prezydenci współczesnych państw Europy Środkowo-
Wschodniej, zebrani 12 marca 2000 roku w Gnieźnie na uroczysto-
ściach z udziałem legata papieskiego, wyrazili nadzieję, „że lekcje
płynące z historii – tej odległej, i tej najnowszej – będą inspirowały
mieszkańców Starego Kontynentu do skutecznego stawiania czoła
wielkim wyzwaniom, przed jakimi staje współczesna Europa”.
Uczestnicy Zjazdu Młodzieży „Gniezno 2000 – Tradycja i Przyszłość”
stwierdzili, że pragną „wnieść nadzieję w Trzecie Tysiąclecie, nadzieję
rozwijającą się na cennym dziedzictwie chrześcijańskim, które przez
wieki tworzy naszą kulturę”. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla aktualność przesłania
Zjazdu Gnieźnieńskiego w budowaniu zjednoczonej Europy; Europy
mającej świadomość swych korzeni chrześcijańskich, tradycji łaciń-
skiej i greckiej; Europy – suwerennych i równych państw; Europy
otwartej, uniwersalnej i solidarnej.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 sierpnia 2000 r.

z okazji 20-tej rocznicy powstania „ Solidarności”

Mija 20 lat od Sierpnia 1980 r. To szczególnie ważne i wyjątkowe
wydarzenie w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny i Europy.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 20 rocznicę powstania
„Solidarności”.
Od chwili powstania „Solidarność” przyjmuje na siebie rolę zasadni-
czego wyraziciela dążeń społecznych. Staje się promotorem wielkich
zmian zmierzających do upodmiotowienia społeczeństwa. Staje do
walki o wspólne dobro całego Narodu i Ojczyzny. Walka ta została
historycznie udokumentowana przez „Porozumienia Gdańskie”. Były
one wyrazem świadomości ludzi pracy i ich roli wobec całego ładu
społeczno-moralnego na polskiej ziemi.
W słowie „solidarność” zostało zawarte przekonanie o własnej god-
ności, o prawie Narodu do życia jako gospodarza własnej Ojczyzny,
o prawie do własnej historii, do pełnej wolności i niepodległości, do
samostanowienia i samorządności.
Polska ‘Solidarność’ wypływa z doświadczenia naszych dziejów. Jest
w niej świadomość, że wolność jest dobrem uniwersalnym należnym
wszystkim ludziom i wszystkim narodom, czego wymownym wyrazem
było przesłanie skierowane do Ludzi Pracy Europy Wschodniej pod-
czas I Zjazdu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”.
„Solidarność” staje się ruchem społecznym nie tyle w walce o spra-
wiedliwość społeczną, co o podstawową zasadę tej sprawiedliwości,
którą jest prawda. Tam bowiem, gdzie nie ma prawdy, nie jest możliwa
sprawiedliwość.
Ojciec Święty Jan Paweł II rozumie, umacnia i błogosławi „Solidar-
ność”. Pamiętamy słowa Jana Pawła II – „nie ma wolności bez
solidarności” oraz przesłanie skierowane do Polaków podczas wizyty
w 1999 r. – „nie ma solidarności bez miłości”.
Senat ma świadomość, że dzięki „Solidarności” możliwe były i są w Pol-
sce wielkie przemiany. Ma też świadomość, że z tej walki o wspólne
dobro zrodziło się także reaktywowanie Senatu III Rzeczypospolitej.
„Solidarność” – jest to słowo, które zna cały świat. To słowo jest naszą
chlubą. „Solidarność” jest naszą chlubą.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie Niezależnemu Sa-
morządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i jego historycz-
nemu przywódcy Lechowi Wałęsie za niepodległą, wolną i demokra-
tyczną Polskę. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2001 r.

w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału
terytorialnego państwa

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– uwzględniając dyspozycję przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-
działu terytorialnego państwa, które zobowiązują Sejm, Senat i Radę
Ministrów do dokonania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2000 r.,
oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa;

– biorąc pod uwagę wyniki debaty przeprowadzonej na posiedzeniu
Senatu w dniu 11 stycznia 2001 r.;

– uwzględniając wnioski zawarte w „Ocenie nowego zasadniczego
podziału terytorialnego państwa” przyjętej przez Radę Ministrów
w dniu 12 grudnia 2000 r.;

– po rozważeniu opinii i stanowisk prezentowanych w koresponden-
cji kierowanej do organów Senatu i Senatorów, a także opinii
publikowanych w mediach i prezentowanych przez przedstawicieli
samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w tym zwłasz-
cza stanowiska Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Pol-
skich i Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej przedsta-
wia następującą ocenę nowego zasadniczego podziału terytorial-
nego państwa:
1. Nowy zasadniczy podział terytorialny państwa określony prze-
pisami ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadni-
czego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU
nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656 i z 1999 r. nr 101, poz. 1182)
należy uznać za poprawny i spełniający założenia reformy admi-
nistracji publicznej oraz dyspozycję art. 15 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nowy podział terytorialny kraju stwarza możliwość zwiększenia
efektywności działania administracji publicznej i wspomaga budo-
wę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
3. Niewielka liczba wniosków o zmianę podziału terytorialnego
i o korektę granic jednostek samorządu terytorialnego, kierowa-
nych do organów administracji rządowej świadczy o znacznym
stopniu społecznej akceptacji podziału.
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4. Nie ma przesłanek przemawiających za zmianami podstawo-
wych założeń zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Wpro-
wadzane w najbliższej przyszłości zmiany w tym podziale powinny
mieć charakter korekt. W ich ramach należy zmierzać do uwzględ-
nienia istniejących więzi społecznych i woli środowisk lokalnych.
5. Wnioski dotyczące zmian w podziale terytorialnym państwa,
które do dnia 31 grudnia 2000 r. spełniły wymogi formalne, powin-
ny być rozpatrzone w takim terminie, aby rozstrzygnięcia Rady
Ministrów w sprawie korekt mogły zapaść przed 30 czerwca
2001 r.
6. Konieczna jest dalsza analiza efektywności działania admini-
stracji i poglądów opinii publicznej na ten temat i uwzględnianie
wniosków wynikających z tej obserwacji w pracach Rady Mini-
strów, zwłaszcza odnoszących się do propozycji nowych rozwią-
zań ustawowych.
7. Należy sprzyjać inicjatywom zmierzającym do łączenia się
powiatów, umożliwiającego sprawniejszą realizację zadań publi-
cznych. W szczególności ten postulat odnosi się do miast na
prawach powiatu i otaczających je powiatów mających siedziby
władz w tych miastach. W przypadku dobrowolnego łączenia tych
jednostek należy uwzględnić możliwość przeniesienia niektórych
gmin do powiatów sąsiednich a ponadto zachowania – przez
organy miast rezygnujących z praw powiatu – niektórych jego
funkcji i uprawnień, o ile to przyniesie poprawę zarządzania i uwz-
ględni istniejące więzi społeczne.
8. Należy wykorzystywać zmiany podziału terytorialnego kraju
w celu zmniejszania zróżnicowania rozwoju i zamożności po-
szczególnych obszarów. Podział terytorialny powinien być trakto-
wany jako jedno z narzędzi wspierania polityki regionalnej.
9. Korekty podziału terytorialnego powinny prowadzić do lepszego
wykorzystywania środków publicznych.
10. Niezbędne jest przygotowanie rozwiązań ustawowych uwz-
ględniających szczególny charakter samorządów dużych miast,
w tym także Warszawy.
11. Celowe jest przeprowadzenie w najbliższym czasie przez
Sejm i Senat kompleksowej oceny reformy administracyjnej kraju,
uwzględniającej w szczególności system finansowania zadań
publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego, realizacji przez nie przypisanych im funkcji, a ponadto
zasadność przyporządkowania im określonych instytucji i placó-
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wek. Taka ocena może także przynieść wnioski odnoszące się do
podziału terytorialnego kraju i ewentualnie innych zmian ustawo-
wych, jak również do wzajemnych relacji pomiędzy administracją
rządową a samorządową.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 maja 2001 r.

w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego
Trzeciego Powstania Śląskiego

W 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskie-
go Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższy szacunek
i cześć wszystkim uczestnikom tego zrywu niepodległościowego, któ-
ry przywrócił Śląsk Polsce.
Niech pamięć o męstwie, wiernej służbie, miłości Ojczyzny oraz
historycznych zasługach Powstańców Śląskich i ich przywódcy Woj-
ciechu Korfantym trwa i będzie wzorem dla przyszłych pokoleń.
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