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Kadencja Sejmu i Senatu, wybranych w czerwcu 1989 r., została skrócona do listopada 1991 r. uchwałą Sejmu z 9 marca 1991 r. o samorozwiązaniu. Intensywność pracy
parlamentu była podyktowana zachodzącymi w kraju zmianami politycznymi i gospodarczymi. W ciągu tych 2,5 roku wykonano ogromną pracę legislacyjną, dokonując
wstępnych zmian ustrojowych. Uchwalone ustawy powstały przede wszystkim z inicjatywy poselskiej i Rady Ministrów. Aktywność ustawodawcza Senatu była mniejsza, ale
dotyczyła istotnych kwestii w życiu państwa. Izba wystąpiła z 27 inicjatywami ustawodawczymi (1 wycofała), z których Sejm przyjął 17, a 1 odrzucił.
Pierwsze inicjatywy ustawodawcze Senatu wiązały się z przekształcaniem konstytucyjnych zasad ustroju państwa, reformą systemu sprawowania władzy lokalnej. Już w lipcu
1989 r. odbyła się debata poświęcona samorządowi terytorialnemu. Senat zaproponował
model samorządu, w którym jednostką podstawową jest gmina – samodzielna wspólnota złożona z jej mieszkańców, mająca osobowość prawną i dysponująca własnym budżetem. Senackie projekty ustaw: o samorządzie terytorialnym, ordynacja
wyborcza do rad gmin oraz o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej zostały przyjęte przez Sejm 8 marca 1990 r., 22 marca 1990 r. zaś uchwalono
ustawę o pracownikach samorządowych. Na podstawie ordynacji wyborczej do
rad gmin 27 maja 1990 r. przeprowadzono wybory do samorządów lokalnych. Senat był
także inicjatorem ustawy z 11 października 1991 r. o referendum gminnym.
Z inicjatywy Senatu 6 kwietnia 1990 r. przywrócono święto narodowe 3 Maja,
obchodzone od 1919 r., a zniesione po 1945 r. Z kolei uchwalona 21 lipca 1990 r. ustawa
o ustanowieniu krzyża za udział w wojnie 1918–1921 nawiązywała do ustawy z 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę.
Na podstawie senackiego projektu 21 czerwca 1990 r. została uchwalona ustawa
o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa
lub innych państwowych osób prawnych, której celem było uzupełnienie instrumentów prawnych o środek nadzwyczajny, umożliwiający przywrócenie Skarbowi
Państwa lub innej osobie prawnej korzyści niesłusznie utraconych wskutek zbyt niskiej
wyceny przekazanego mienia państwowego.
Pilna potrzeba nowych, adekwatnych do sytuacji politycznej i gospodarczej regulacji
ustawowych, dotyczących organizacji pracodawców oraz rozwiązywania
sporów zbiorowych, skłoniła Senat do skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej w tych dziedzinach. Sejm uchwalił te ustawy w kwietniu 1991 r.
W celu naprawienia szkód wyrządzonych niesłusznie represjonowanym, którzy byli
obrońcami ojczyzny walczącymi o niepodległość, Senat przygotował projekt ustawy tzw.
rehabilitacyjnej. Sejm uchwalił ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego 23 lutego 1991 r.

(Fot. J. Zawadzki)
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Z inicjatywy Senatu uchwalono też ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu RP
(10 maja 1991 r.) i o zakładach opieki zdrowotnej (30 sierpnia 1991 r.).
Jedyną odrzuconą przez Sejm inicjatywą senacką był projekt ustawy o usprawnieniu
realizacji zobowiązań pieniężnych, który miał złagodzić procesy inflacyjne.
Wśród senackich projektów ustaw, nad którymi Sejm pracował, ale ich nie uchwalił,
znalazły się m.in.: 2 projekty ustaw reprywatyzacyjnych – o zwrocie mienia przejętego na własność państwa na podstawie przepisów o uregulowaniu
stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym, a także
o zwrocie aptek przejętych na własność państwa (w pierwszym z nich przewidziano zwrot mienia w naturze, a jeśli byłoby to niemożliwe – rekompensatę w formie
bonów kapitałowych); projekt ustawy o naprawianiu szkód wynikłych wskutek
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, który miał na celu zwiększenie
ochrony interesów poszkodowanych pracowników i ich rodzin; projekt ustawy o instytutach naukowych, który umożliwiał przekształcenie części państwowych jednostek
badawczo-rozwojowych w niepaństwowe, np. w spółki prawa handlowego, stowarzyszenia; projekt ustawy o przeciwdziałaniu ujemnym skutkom używania tytoniu.
(Fot. Archiwum Senatu)

Warto też przypomnieć, że senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, który umożliwiał nauczanie religii w szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, został rozpatrzony wspólnie z projektem rządowym. Ustawa o systemie oświaty nie została jednak, po poprawkach Senatu, ostatecznie
uchwalona z powodu pata legislacyjnego. Z kolei projekt ustawy o ochronie prawnej
dziecka poczętego okazał się na tyle kontrowersyjny, że Sejm zawiesił nad nim prace.

Kolejna kadencja parlamentu także została skrócona, tym razem na mocy zarządzenia
prezydenta Lecha Wałęsy z 29 maja 1993 r. Trwała od listopada 1991 r. do maja 1993 r.
Senat II kadencji wniósł 9 inicjatyw ustawodawczych, z których Sejm przyjął 4. Pierwszą z nich był projekt nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym. Wprowadzono zmiany dotyczące przede wszystkim właściwego funkcjonowania organów
samorządu (m.in. tryb odwoływania zarządu, powołania sekretarza gminy, możliwość
korzystania przez zarząd i sołtysa z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym). Sejm uchwalił tę ustawę 6 listopada 1992 r.
Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. przewidywała powołanie regionalnych
izb obrachunkowych na mocy odrębnej ustawy. Jej brak powodował, że kontrolę nad
gospodarką finansową podmiotów komunalnych przejmowały zastępczo inne organy,
co było sprzeczne z koncepcją kontroli gospodarki finansowej samorządu. Z inicjatywy Senatu 7 października 1992 r. uchwalono ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, która powołała te izby jako organy kontroli gospodarki finansowej
gmin i ich związków, innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych.
2 kwietnia 1993 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Miała ona zapobiegać obchodzeniu prawa
przez spółdzielnie rolnicze przy zbywaniu nieruchomości. Inicjatorem zmian był Senat.
Izba przygotowała też 3 projekty ustaw, które można zaliczyć do nurtu rozrachunkowego w ustawodawstwie po 1989 r. Pierwsza dotyczyła nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, której
inicjatorem był Senat poprzedniej kadencji. Dzięki tej inicjatywie przedłużono termin
dochodzenia odszkodowań przez osoby represjonowane, a także rozszerzono krąg
uprawnionych do zgłaszania roszczeń. Nad 2 pozostałymi projektami prace w Sejmie
nie zostały zakończone. Senacki projekt ustawy o warunkach wstępnych zajmowania niektórych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej stanowił
propozycję uregulowania dotyczącego sprawowania funkcji publicznych i stanowisk
państwowych przez osoby będące w przeszłości pracownikami lub współpracownika-
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mi organów bezpieczeństwa lub pełniących funkcje partyjne. Zaproponowano w nim
tryb postępowania wobec osób kandydujących do objęcia stanowisk państwowych,
sprawowania urzędu lub pełnienia funkcji publicznych, a także utworzenie komisji
odwoławczej, która rozstrzygałaby ewentualne spory. Z kolei projekt ustawy o ściganiu zbrodni stalinowskich, a także innych przestępstw przeciwko
życiu, zdrowiu i wolności człowieka oraz wymiarowi sprawiedliwości nieściganych z przyczyn politycznych w latach 1944–1989 miał na
celu usunięcie przeszkód prawnych w ściganiu tych przestępstw, powstałych w wyniku przedawnienia, a także wynikających z przepisów amnestyjnych lub abolicyjnych.
Senat podjął również inicjatywy, nad którymi pracowała Izba I kadencji. Były to
projekty ustaw o przeciwdziałaniu szkodliwości używania tytoniu oraz
o instytutach naukowych. Niestety, i tym razem Sejm nie zakończył nad nimi
prac. Taki los spotkał też senacki projekt ustawy o samorządzie gospodarczym.
(Fot. S. Kaczorek)

Senat III kadencji (1993–1997) wniósł do Sejmu 19 projektów ustaw, z których 7 stało
się ustawami, a 4 zostały odrzucone. Senackie projekty zaakceptowane przez Sejm to
m.in.: uchwalona 10 marca 1994 r. nowelizacja ordynacji wyborczej do Senatu RP,
która ujednoliciła zasady wyboru do Sejmu i Senatu oraz umożliwiła przeprowadzanie
wyborów uzupełniających do Senatu łącznie z wyborami do rad gmin; uchwalona
19 sierpnia 1994 r. nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, mająca
usprawnić stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz zwiększyć
zainteresowanie podmiotów gospodarczych zatrudnianiem absolwentów; uchwalona
5 stycznia 1995 r. ustawa o fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Izba przygotowała też inicjatywy dokonujące rozrachunku z wojenną i powojenną historią.
Wśród nich znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego. Przyznano w nim uprawnienia równorzędne z kombatanckimi osobom,
których udział w wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. spowodował ich śmierć,
ciężkie uszkodzenia ciała, ciężki rozstrój zdrowia bądź uszkodzenie ciała albo rozstrój
zdrowia, powodujące naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni. Sejm
uchwalił ustawę na podstawie tego projektu 24 kwietnia 1997 r. Odrzucił zaś projekt
ustawy nowelizującej ustawę o kombatantach, w którym Senat proponował
objęcie uprawnieniami kombatanckimi osób w latach 1949–1956 skierowanych,
w ramach wojskowej służby zastępczej, do pracy w kopalniach, kamieniołomach
i zakładach wydobywania rud uranu. Izba uznała, że praca w tzw. batalionach
pracy lub batalionach budowlanych i sposób kwalifikowania do niej wskazywały na
stosowanie represji politycznych wobec tam kierowanych. Z kolei projekt ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym dzieciom-ofiarom wojny
1939–1945 oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, który przedłużał termin
dochodzenia odszkodowań za represje ze strony radzieckich organów ścigania, nie
zostały rozpatrzone przez Sejm.
Kierując się dobrem rodziny, dziecka i chęcią poprawy sytuacji kobiet w Polsce,
Senat zainicjował szereg działań, zwieńczonych przygotowaniem 3 projektów
ustaw, skierowanych do Sejmu. Celem tych regulacji było m.in. wzmocnienie
pozycji dziecka w prawie polskim, utworzenie instytucji Rzecznika Praw Dziecka,
przyznanie szczególnych uprawnień kobiecie ciężarnej lub sprawującej pieczę nad
małym dzieckiem. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy został odrzucony przez Sejm, a projekty ustaw o Narodowym
Funduszu Pomocy Kobiecie Ciężarnej oraz o Rzeczniku Praw Dziecka
nie zostały rozpatrzone.
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Interesujące są losy senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę konstytucyjną
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Izba
proponowała w nim wydłużenie z 7 do 14 dni terminu, w jakim musi rozpatrzyć ustawę
wniesioną przez Radę Ministrów w trybie pilnym. Inicjatywa ta nie została rozpatrzona
przez Sejm, ale zawartą w niej propozycję uwzględniono w pracach Zgromadzenia
Narodowego, co znalazło odzwierciedlenie w art. 123 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Senacką inicjatywą także nierozpatrzoną przez Sejm był
projekt nowelizacji ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyznawał on obywatelom polskim zamieszkałym za granicą prawo głosowania w drugiej
turze wyborów prezydenckich.
Senat IV kadencji (1997–2001) podejmował wiele inicjatyw ustawodawczych dotyczących
różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Skierował do Sejmu 27 projektów
ustaw, Sejm przyjął 15 z nich, a 3 odrzucił.
Izba kontynuowała prace nad nowelizacją ustaw dotyczących rozrachunku z przeszłością.
Projekt nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego uwzględniał uchwałę Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającą,
że użyty w ustawie określenie: „terytorium Polski” stosuje się również w stosunku do ziem
położonych po wschodniej stronie linii Curzona, ustawą objęto zatem także zamieszkałych
tam Polaków. Ponadto zrezygnowano z terminu przedawnienia roszczeń. Sejm uchwalił
ustawę 16 lipca 1998 r. Z kolei nowelizacja ustawy o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach
1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne, uchwalona 18 czerwca 1998 r.,
wprowadziła instytucję Rzecznika Interesu Publicznego, a także zasadę rozpatrywania
spraw lustracyjnych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Senat IV kadencji podjął też
kolejną próbę przyznania świadczenia pieniężnego nieletnim ofiarom wojny 1939–1945.
Tym razem Sejm projekt ustawy rozpatrzył i odrzucił go. Nie zaakceptował też propozycji
Senatu, aby przyznać uprawnienia kombatanckie żołnierzom wojsk inżynieryjnych
biorących udział w rozminowywaniu terytorium Polski w latach 1945–1956. Wśród
odrzuconych senackich projektów znalazła się też propozycja nowelizacji kodeksu pracy
(wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy).
Izba przygotowała również kompleksową regulację dotyczącą obywatelstwa polskiego,
repatriacji i Karty Polaka. Z 4 projektów ustaw 2 zostały przyjęte, ale ostatecznie w życie
weszła tylko, uchwalona 9 listopada 2000 r., ustawa o repatriacji. Na mocy tej ustawy,
dzięki staraniom władz samorządowych i organizacji społecznych, niektóre rodziny
polskie z Kazachstanu powróciły do Polski. Sejm uchwalił też ustawę o obywatelstwie
polskim, ale nie ustosunkował się do senackich poprawek do niej. Pozostałych 2 inicjatyw
– o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu
Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, a także
o ustanowieniu 2 Maja Dniem Polonii i Polaków za granicą – nie rozpatrzył.
W grupie inicjatyw przyjętych przez Sejm znalazły się m.in.: uchwalona 21 stycznia 1999 r.
nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (określono zasady otrzymywania zasiłku
gwarantowanego przez osoby bezrobotne), uchwalona 4 listopada 1999 r. nowelizacja
ustawy o kulturze fizycznej (przyznano świadczenie pieniężne byłym sportowcom,
zdobywcom przynajmniej 1 medalu olimpijskiego), nowelizacja z 28 kwietnia 2000 r.
ustawy o wyborze Prezydenta RP (przyznano obywatelom polskim zamieszkałym
za granicą prawo głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich), uchwalona 1 lutego
2001 r. nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji (powołano instytucję nadawcy
społecznego, określono podmioty uprawnione do uzyskania statusu nadawcy społecznego
i jego przywileje finansowe). Warto przypomnieć o senackim projekcie zmiany kodeksu
karnego w zakresie rozpowszechniania treści pornograficznych, który przywracał zakaz
produkcji, sprowadzania oraz rozpowszechniania tych treści w każdej formie. Sejm uchwalił
ustawę 3 marca 2000 r., ale nie zdołał jej ponownie uchwalić po wecie prezydenta.
Biuro Komunikacji Społecznej, 2012

Ważne i interesujące propozycje Senatu, ale nierozpatrzone przez Sejm, dotyczyły mienia
Funduszów Wczasów Pracowniczych czy utworzenia Krajowej Rady ds. Bioetyki.

