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Inicjatywy ustawodawcze
Senatu VI–IX kadencji
VI kadencja Senatu (2005–2007) została skrócona uchwałą Sejmu o samorozwiązaniu. W ciągu 2 lat Izba pracowała aż nad 39 inicjatywami ustawodawczymi, 19 wniosła do Sejmu, 3 z nich zostały zaakceptowane.
Jednym z projektów, który stał się obowiązującym prawem, była nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umożliwiająca
sejmikom wojewódzkim dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i budowlanych przy odnowie zabytków.
W wyniku uzgodnień między marszałkiem Senatu i prezesem Trybunału
Konstytucyjnego Izba przygotowała 7 projektów ustaw realizujących wyroki
TK. W życie weszła tylko nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądem
administracyjnym, rozszerzająca katalog przyczyn wyłączenia sędziego
z postępowania.
Wśród senackich inicjatyw nierozpatrzonych ze względu na koniec kadencji znalazł się m.in. projekt ustawy, którego celem było usunięcie zaniedbań
w ujawnianiu w księgach wieczystych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych. Miał on zapobiegać zaspokajaniu roszczeń niemieckich. Tak samo stało się z propozycjami: uregulowania opieki
Senatu nad Polonią i Polakami za granicą; 2-dniowego głosowania w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego; wydłużenia urlopu macierzyńskiego i wprowadzenia 3-dniowego płatnego urlopu ojcowskiego; świadczenia z tytułu ciąży i połogu dla kobiet
żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Senat VII kadencji (2007–2011) wniósł do Sejmu rekordową – 124 – liczbę projektów ustaw, 78 z nich uchwalono, 1 odrzucono.
Dopiero w tej kadencji Izbie udało się z sukcesem zakończyć prace nad uregulowaniem kwestii związanych z obywatelstwem polskim. W ustawie o obywatelstwie polskim określono zasady, tryb i warunki nabywania i utraty
obywatelstwa polskiego. Wprowadzono m.in. zasadę dopuszczalności wielości obywatelstw przy utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa
polskiego, umożliwiono uzyskanie obywatelstwa polskiego także poprzez jego
przywrócenie. W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa uregulowano
kwestie związane z kompetencjami, trybem działania i postępowania przed
KRS. Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka rozszerzyła zaś jego
uprawnienia o możliwość udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów
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prawnych budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności, a także
wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Z kolei nowelizacja ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów odformalizowała postępowanie
cywilne, administracyjne, sądowo-administracyjne i podatkowe, poprzez
racjonalizację obowiązku dołączania do akt sprawy oryginałów lub odpisów
notarialnych dokumentów.
Spośród ustaw uchwalonych na podstawie senackich inicjatyw 56 realizowało
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten obowiązek w 2007 r. Senat zapisał w swoim regulaminie. Dzięki ustawom dostosowującym przepisy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego m.in.: przyznano świadczenie pieniężne
osobom wywiezionym do pracy przymusowej także w granicach przedwojennego państwa polskiego co najmniej na 6 miesięcy; umożliwiono
finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagranicznych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej
i sportowo-rekreacyjnej; wydłużono z 14 do 30 dni termin wyprzedzenia, z jakim spółdzielnia musi powiadamiać lokatorów o zmianie
wysokości opłat.
Senat umożliwił także obywatelom bezpośredni udział w procesie sprawowania władzy poprzez składanie petycji, tzn. wniosków dotyczących spraw
związanych z życiem publicznym. Na ich podstawie wniósł do Sejmu 3 projekty ustaw, które nie zostały rozpatrzone do końca kadencji. Miały one na
celu m.in. zaliczenie do składkowych okresów niewykonywania pracy po 31
grudnia 1956 r., a przed 4 czerwca 1989 r. na skutek stosowania represji politycznych, przywrócenie odznaczeń i orderów nadawanych do 8 maja 1999 r.
Wśród inicjatyw Senatu, których nie rozpatrzono z powodu końca kadencji,
znalazły się również projekty ustaw: o petycjach (uregulowanie zasad składania
i rozpatrywania petycji, sposobu postępowania i właściwości organów w sprawach dotyczących petycji), o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (zniesienie zasady dyskontynuacji w stosunku do
obywatelskich projektów ustaw) czy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży
przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie).

W VIII kadencji (2011–2015) Izba przygotowała 103 projekty ustaw, w tym 62
wykonujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego i 11 realizujących postulaty
zawarte w petycjach skierowanych do marszałka Senatu. Sejm na ich podstawie uchwalił 74 ustawy.
Dzięki uchwalonym z inicjatywy Senatu ustawom dostosowującym przepisy
do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego prawo do rekompensaty za pozostawione nieruchomości poza obecnymi granicami Polski uzyskały także osoby, które 1 września 1939 r. były obywatelami polskimi
i miały jedynie dodatkowe miejsce zamieszkania na b. terytorium RP;
nauczycielom przedszkoli przyznano uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego; wyeliminowano podwójne
karanie osób, które nie opłaciły składek ZUS lub opłaciły je w zaniżonej wysokości.
Na podstawie projektów realizujących postulaty petycyjne uchwalono 5 ustaw.
Jedna z nich przyznała prawo do bezpłatnych leków tzw. żołnierzom
górnikom. Druga zaś prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od
Skarbu Państwa osobom pełniącym służbę wojskową od 1 listopada
1982 r. do 28 lutego 1983 r., do której odbycia zostały powołane za
działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego. W kolejnej za
okresy składkowe uznano pozostawanie bez pracy przed 4 czerwca
1989 r. z powodu represji politycznych.
W 2014 r. Izba nawiązała współpracę z rzecznikiem praw obywatelskich i Najwyższą Izbą Kontroli. Na podstawie wskazanych przez te organy problemów
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przygotowała i wniosła do Sejmu 4 projekty ustaw, 3 zostały przyjęte. Jedna
z uchwalonych ustaw spenalizowała przemoc pośrednią, stosowaną np.
przez właścicieli kamienic w celu zmuszenia lokatorów do opuszczenia mieszkań.
Z inicjatywy Senatu uchwalono ponadto tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną, określono zasady składania i rozpatrywania petycji, przyznano świadczenie specjalne i pomoc pieniężną dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych
od 1 stycznia 1957 r. do 4 czerwca 1989 r., znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej, uregulowano kwestie związane z tzw. rachunkami uśpionymi, ułatwiając spadkobiercom dostęp do rachunków bankowych osób zmarłych.

Senat IX kadencji (2015–2019) wniósł do Sejmu 55 projektów ustaw, w tym 27
wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 9 inicjatyw realizowało postulaty zawarte w petycjach skierowanych do marszałka Senatu, 4 – postulaty rzecznika praw obywatelskich i 1 wniosek pokontrolny Najwyższej
Izby Kontroli. Spośród tych inicjatyw 34 stały się obowiązującym prawem.
Dzięki Senatowi m.in. ustanowiono Krzyż Zachodni – odznaczenie dla
cudzoziemców, którzy w latach 1939–89 pomagali Polakom podczas represji i prześladowań. Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani z powodów politycznych uzyskali większe świadczenia.
Dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za
nieważne orzeczeń, urodzonym w więzieniach lub których matka
przebywała tam w okresie ciąży, przyznano uprawnienia do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Na podstawie jednej
z ustaw z przestrzeni publicznej usuwane są nazwy i budowle gloryfikujące ustrój totalitarny. Osobom małoletnim umożliwiono udział
w posiedzeniach jawnych sądu, zarówno podczas postępowań cywilnych,
jak i sądowoadministracyjnych. Zwiększono też czas nadawania programów telewizyjnych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Określono ponadto zasady postępowania z żywnością i obowiązki jej sprzedawców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.
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