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1. Wyst¹pienie Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odczytanie pos³ania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przemówienie Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Józef Oleksy

Prezes Rady Ministrów Marek Belka

Minister – cz³onek Rady Ministrów S³awomir Cytrycki

Nuncjusz Apostolski,
Dziekan Korpusu Dyplomatycznego arcybiskup Józef Kowalczyk

Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gardocki

Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego Janusz Trzciñski

Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Miros³aw Seku³a

Przewodnicz¹ca Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji Danuta Waniek

Pose³ do Parlamentu Europejskiego Adam Gierek

Pos³anka do Parlamentu Europejskiego Genowefa Grabowska

Pose³ do Parlamentu Europejskiego Mieczys³aw Janowski

Pos³anka do Parlamentu Europejskiego Gra¿yna Staniszewska

Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz

Szef Kancelarii Sejmu RP Józef Mikosa

Zastêpca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanis³aw Trociuk

Marsza³ek Senatu I kadencji Andrzej Stelmachowski

Marsza³ek Senatu III kadencji Adam Struzik

Wicemarsza³ek Senatu II kadencji Andrzej Czapski

Wicemarsza³ek Senatu III kadencji Ryszard Czarny

Wicemarsza³ek Senatu III kadencji Stefan Jurczak

Wicemarsza³ek Senatu IV kadencji Marcin Tyrna

Senator I, II, III i IV kadencji Piotr Andrzejewski

Senator I, II i IV kadencji Jan Chodkowski

Senator II, III i IV kadencji Wojciech Kruk

Senator II, III i IV kadencji Józef Kuczyñski

Senator I, II i III kadencji Jerzy Madej

Szef Kancelarii Senatu w latach 1996 – 1997 Jan Ko³tun

Szef Kancelarii Senatu w latach 1997 – 2001 Bogdan Skwarka

Odznaczeni dzia³acze polonijni:

Krystyna Adamowicz

Jadwiga Dubla-Kalinowska

o. Józef Joniec

Helena Miziniak

Anna Pietrasik

Nadzieja Susznicka

Andrzej Zab³ocki

Jan Zinkiewicz

Porz¹dek obrad
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(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Longin

Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê pañstwa senatorów i naszych goœci
o zajmowanie miejsc.

Otwieram szeœædziesi¹te pi¹te posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Janusza Bargie³a oraz senator Krystynê Do-
ktorowicz.

Proszê pañstwa senatorów sekretarzy o zajêcie
miejsc przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiejsze posiedzenie Senatu ma wyj¹tkowy

charakter, obchodzimy bowiem wa¿n¹ rocznicê
polskiej demokracji. Piêtnaœcie lat temu, 4 lipca
1989 r., Marsza³ek Senior Stanis³aw Stomma ot-
worzy³ pierwsze posiedzenie odrodzonego Sena-
tu.

Szanowni Pañstwo! Wœród nas jest dwóch se-
natorów, którzy od piêtnastu lat nieprzerwanie,
przez wszystkie piêæ kadencji Senatu, zasiadaj¹
w ³awach senatorskich. S¹ to senatorowie: pan
senator Zbigniew Romaszewski oraz pan senator
Henryk Stok³osa. (Oklaski)

Bardzo serdecznie gratulujê panom senato-
rom.

Serdecznie witam przyby³ych na dzisiejsze po-
siedzenie: marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, pana Józefa Oleksego… (oklaski) …pre-
zesa Rady Ministrów, pana Marka Belkê… (ok-

laski) …oraz szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pani¹ minister Jolantê
Szymanek-Deresz. (Oklaski)

Witam równie¿ dziekana korpusu dyplomaty-
cznego, nuncjusza apostolskiego ksiêdza arcy-
biskupa Józefa Kowalczyka. (Oklaski)

Witam marsza³ków Senatu poprzednich ka-
dencji: pana Andrzeja Stelmachowskiego, mar-
sza³ka Senatu pierwszej kadencji… (oklaski) …o-
raz pana Adama Struzika, marsza³ka Senatu
trzeciej kadencji. (Oklaski)

Pragnê ponadto bardzo serdecznie powitaæ
pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego, pana Le-
cha Gardockiego… (oklaski) …prezesa Naczelne-
go S¹du Administracyjnego, pana Janusza
Trzciñskiego… (oklaski) …prezesa Najwy¿szej Iz-
by Kontroli, pana Miros³awa Seku³ê… (oklaski)
…przewodnicz¹c¹ Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, pani¹ Danutê Waniek… (oklaski) …oraz
zastêpcê rzecznika praw obywatelskich, pana
Stanis³awa Trociuka. (Oklaski)

Pragnê, proszê pañstwa, powitaæ te¿ wicemar-
sza³ków Senatu poprzednich kadencji: pana An-
drzeja Wielowieyskiego, wicemarsza³ka Senatu
pierwszej kadencji… (oklaski) …pana Andrzeja
Czapskiego, wicemarsza³ka Senatu drugiej ka-
dencji… (oklaski) …panów Ryszarda Micha³a
Czarnego oraz Stefana Jurczaka, wicemar-
sza³ków Senatu trzeciej kadencji… (oklaski)
…oraz panów Andrzeja Chronowskiego, Tadeu-
sza Rzemykowskiego, Donalda Tuska oraz Mar-
cina Tyrnê, wicemarsza³ków Senatu czwartej ka-
dencji. (Oklaski)

Witam tak¿e senatorów poprzednich kadencji,
którzy przybyli na nasze dzisiejsze posiedzenie.
(Oklaski)

Równie serdecznie pragnê powitaæ do niedaw-
na senatorów, a od niedawna pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego: pana Adama Gierka, pa-
ni¹ Genowefê Grabowsk¹, pana Mieczys³awa Ja-
nowskiego oraz pani¹ Gra¿ynê Staniszewsk¹.
(Oklaski)

Witam równie¿ by³ych szefów Kancelarii Sena-
tu: panów Jana Ko³tuna i Bogdana Skwarkê…
(oklaski) …a tak¿e pozosta³ych zaproszonych go-
œci, szczególnie dzia³aczy polonijnych, naszych
rodaków z ró¿nych stron œwiata. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo! Mam zaszczyt poinformo-
waæ, ¿e w dniu dzisiejszym zosta³y wrêczoneod-
znaczenia pañstwowe nadane przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra
Kwœniewskiego, zas³u¿onym senatorom poprze-
dnich kadencji, dzia³aczom polonijnym oraz pra-
cownikom Kancelarii Senatu.

Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
otrzymali senatorowie: pani Alicja Grzeœkowiak,
senator pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji,



marsza³ek Senatu czwartej kadencji, oraz pan
Józef Kuczyñski, senator drugiej, trzeciej
i czwartej kadencji. (Oklaski)

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
otrzymali senatorowie: pan Piotr Andrzejewski,
senator pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej ka-
dencji… (oklaski) …pan Jan Chodkowski, sena-
tor pierwszej, drugiej i czwartej kadencji… (ok-

laski) …pan Wojciech Kruk, senator drugiej,
trzeciej i czwartej kadencji… (oklaski) …pan Je-
rzy Madej, senator pierwszej, drugiej i trzeciej ka-
dencji… (oklaski) …oraz pan Adam Struzik, se-
nator drugiej i czwartej kadencji, marsza³ek Se-
natu trzeciej kadencji. (Oklaski)

Odznaczeni zostali równie¿ dzia³acze polonij-
ni: Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski pani Jadwiga Dubla-Kalinowska, prezes Ra-
dy Polonii Afryka Po³udnie… (oklaski) …Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Ja-
nusz Rygielski, prezes Rady Naczelnej Polonii
Australijskiej… (oklaski) …Krzy¿em Komandor-
skim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej
pan Andrzej Zab³ocki, prezes Zjednoczenia Pol-
skiego w Chile mienia Ignacego Domeyki.(Ok-

laski)
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczy-

pospolitej Polskiej oznaczeni zostali: pani Kry-
styna Adamowicz, zastêpca redaktora naczelne-
go „Kuriera Wileñskiego”… (oklaski)… pan Woj-
ciech Adam Bia³asiewicz, redaktor naczelny
„Dziennika Zwi¹zkowego” w Chicago… (oklas-

ki)… pani Helena Miziniak, prezes Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych… (oklaski)… pan Jan
Zinkiewicz, prezes Zwi¹zku Polaków w Kaza-
chstanie. (Oklaski)

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oznaczeni zostali: oj-
ciec Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia „Para-
fiada” imienia Józefa Kalasancjusza w Warsza-
wie… (oklaski)… pan Zbigniew Judycki z Insty-
tutu Badañ Biograficznych w Vaudricourt we
Francji… (oklaski)… pani Anna Pietrasik, kiero-
wnik Szko³y Polskiej imienia Jana Paw³a II w Jo-
hannesburgu w RPA… (oklaski)… pani Nadzieja
Susznicka, nauczycielka z Kijowa… (oklaski)…
oraz pani Agata ¯mudziñska-Judycka z Instytu-
tu Badañ Biograficznych w Vaudricourt we Fran-
cji. (Oklaski)

Wszystkim odznaczonym bardzo serdecznie
gratulujê. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo! Historia Senatu III Rze-
czypospolitej Polskiej obejmuje piêtnaœcie lat.
W ci¹gu tego czasu z senatorskiego grona ode-
sz³o wielu naszych zas³u¿onych kolegów. Wspo-
mnijmy ich z zadum¹. (Wszyscy wstaj¹)

To senatorowie: Tomasz Adamczuk, Stefan
Bembiñski, Grzegorz Bia³kowski, August
Che³kowski, Jerzy Chor¹¿y, Roman Ciesielski,
Jerzy Cieœlak, Ryszard Ganowicz, Romuald Jan-

kowski, Pawe³ Juros, Andrzej Kaliciñski, Jerzy
Kamiñski, Andrzej KaŸmierowski, Tadeusz K³o-
potowski, Jan Koz³owski, Henryk Krupa, Zofia
Kuratowska, W³adys³aw Lipczak, Jan Józef Lip-
ski, Zenon Nowak, Jan Orzechowski, Edmund
Jan Osmañczyk, Aleksander Paszyñski, Alina
Pieñkowska, Marian Rejniewicz, Henryk Rot, An-
drzej Rozmarynowicz, Adam Stanowski, Henryk
Stêpniak, Jan Stypu³a, Andrzej Szczepkowski,
Andrzej Szczypiorski, Andrzej Szymanowski, Jó-
zef Œlisz, Mieczys³aw Tarnowski, Witold Trzecia-
kowski, Tadeusz Ulma, Edward Wende, Zyg-
munt Wêgrzyn, Henryk Wilk, Jan Zamoyski, Ta-
deusz Zieliñski, Janusz Zió³kowski, Antoni ¯u-
rawski.

Uczcijmy minut¹ ciszy pamiêæ naszych zmar-
³ych kolegów. (Chwila ciszy)

Dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku Sejmu! Szanowny

Panie Premierze! Szanowna Pani Minister! Sza-
nowni Pañstwo Senatorowie! Szanowni Zebrani!

Piêtnaœcie lat temu, dok³adnie 4 lipca 1989 r.,
odby³o siê pierwsze posiedzenie odrodzonego Se-
natu. Podnios³a to rocznica, a przychodzi j¹ nam
obchodziæ w wyj¹tkowej chwili – Polska wesz³a do
rodziny krajów zjednoczonych w Unii Europej-
skiej i dokonaliœmy wyboru pierwszych naszych
pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Zna-
cz¹cym sukcesem rz¹du premiera Belki jest wy-
negocjowanie mo¿e niedoskona³ych, ale najlep-
szych z mo¿liwych zapisów w przyjêtej tydzieñ te-
mu przez przywódców krajów Unii Europejskiej
konstytucji zjednoczonej Europy. Wczoraj Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, popieraj¹c rz¹d pana
Marka Belki – w tym momencie sk³adam gratula-
cje z okazji uzyskania inwestytury – wyjaœni³ sy-
tuacjê polityczn¹ i sw¹ odpowiedzialn¹ decyzj¹
umo¿liwi³ przyst¹pienie do opracowania najwa¿-
niejszych aktów prawnych, wœród których na
pierwszych miejscach znajduj¹ siê ustawa
o ochronie zdrowia, ustawa o finansach publicz-
nych i projekt nowego bud¿etu. Senat gotów jest
wnieœæ swój wk³ad do tych w³aœnie ustaw.

Piêtnaœcie lat nie jest okresem d³ugim w histo-
rii pañstwa i narodu, jednak rocznica ta sk³ania
do refleksji nad zmianami ustrojowymi i miej-
scem Senatu w procesie transformacji systemu
spo³eczno-politycznego.

Senat ju¿ trwale wpisa³ siê w krajobraz ustro-
jowy Polski. Jest dziœ postrzegany nie tylko jako
jeden z dwóch organów w³adzy ustawodawczej,
ale przede wszystkim jako symbol tego, co w pol-
skiej tradycji konstytucyjnej najbardziej warto-
œciowe. Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e istnienie Sena-
tu, jego ustanawianie, likwidowanie, a nastêpnie
restytuowanie wyznacza³o momenty dziejowe
naszej narodowej historii. Senat istnia³, gdy ist-
nia³a niepodleg³a, w pe³ni suwerenna i demokra-
tyczna Rzeczpospolita. Kiedy zaœ Senat przesta-
wa³ istnieæ, znika³a albo Rzeczpospolita, albo je-
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den z jej atrybutów – suwerennoœæ, demokracja,
mo¿liwoœæ stanowienia o w³asnym losie. Dlatego
te¿ do wszystkich zalet dwuizbowego parlamentu
my, Polacy, dodajemy jeszcze jedn¹: Senat jest
dla nas symbolem niepodleg³ej i suwerennej Oj-
czyzny.

W dobitny sposób potwierdzaj¹ to przemiany
1989 r., które zapocz¹tkowa³y powrót do takich
wartoœci jak: pañstwo demokratyczne, pañstwo
suwerenne, pañstwo respektuj¹ce pluralizm
w ¿yciu publicznym, pañstwo szanuj¹ce prawa
i wolnoœci cz³owieka i obywatela.

W tym miejscu warto przypomnieæ rolê prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksan-
dra Kwaœniewskiego. To w³aœnie Aleksander
Kwaœniewski przed piêtnastu laty, w trakcie ob-
rad Okr¹g³ego Sto³u, wyst¹pi³ z koncepcj¹ powo-
³ania Senatu, do którego zosta³yby przeprowa-
dzone wolne i demokratyczne wybory. Nie od ra-
zu propozycja powo³ania Senatu i urzêdu prezy-
denta zosta³y zaakceptowane zarówno przez
stronê rz¹dow¹, jak i przez solidarnoœciow¹ opo-
zycjê. Koncepcja Aleksandra Kwaœniewskiego
zosta³a przyjêta po wielu debatach Okr¹g³ego
Sto³u. Ostatecznie jednak zdecydowa³a d³uga,
trwaj¹ca od 1493 r., tradycja istnienia w Polsce
izby wy¿szej parlamentu, chêæ dostosowania siê
do systemu parlamentarnego istniej¹cego w wie-
lu krajach Europy Zachodniej oraz konsensus co
do przysz³ego kszta³tu nowej, demokratycznej
Polski.

Wiem, ¿e prezydent Aleksander Kwaœniewski
nie zmieni³ zdania i nadal uwa¿a, ¿e istnienie Se-
natu dobrze wp³ywa na jakoœæ stanowionego
prawa.

Druga izba polskiego parlamentu pojawi³a siê
wiêc ponownie, kiedy przywrócono demokratycz-
ne i sprawdzone ju¿ wczeœniej instytucje rodzi-
mego konstytucjonalizmu. W ten sposób wyda-
rzenia z roku 1989 kolejny raz potwierdzi³y traf-
noœæ argumentu historycznego, wskazuj¹cego,
¿e Senat to instytucja g³êboko osadzona w naszej
narodowej i pañstwowej tradycji. Warto pamiê-
taæ, ¿e polski Senat III Rzeczypospolitej by³ pier-
wsz¹ izb¹ parlamentarn¹ w krajach by³ego bloku
wschodniego wybran¹ w ca³kowicie wolnych wy-
borach, w swobodnej rywalizacji partii i kandy-
datów.

Racj¹ bytu Senatu powo³anego w kwietniu
1989 r. na podstawie ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u
by³a legitymizacja przemian ustrojowych z jednej
strony, z drugiej zaœ – zapocz¹tkowanie tych
przemian. Senat sta³ siê instytucj¹ na tyle trwa³¹
i stabiln¹, i¿ trudno by³o sobie wyobraziæ jego po-
miniêcie w nowej konstytucji. Warto przypom-
nieæ, ¿e Senat mia³ w pierwszej i drugiej kadencji
w³asne komisje konstytucyjne, które wypraco-
wa³y senacki projekt ustawy zasadniczej. W trze-

ciej kadencji, czyli w koñcowej fazie prac nad
konstytucj¹, trzynastu senatorów – a kilku z nich
zasiada w tej chwili w tej sali – pracowa³o w Komi-
sji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, ja
równie¿ by³em jednym z nich.

Uchwalona w 1997 r., obowi¹zuj¹ca obecnie,
ustawa zasadnicza utrwala istnienie Senatu, i to
w niezmienionym – przynajmniej co do pryncy-
piów – kszta³cie. Pamiêtajmy jednak, ¿e i wtedy,
kiedy uchwalano now¹ konstytucjê, nie brako-
wa³o propozycji jego zniesienia. Znów jednak uz-
nano koniecznoœæ funkcjonowania Senatu, a de-
cyzja o jego utrzymaniu raz jeszcze okaza³a siê
czêœci¹ kompromisu, tym razem pozwalaj¹cego
na uchwalenie konstytucji.

O zachowaniu Senatu zadecydowa³o kilka
przyczyn, w tym wzglêdy tradycji i swoistej sym-
boliki.

Po pierwsze, Senat by³ i ca³y czas jest postrze-
gany jako atrybut odzyskania suwerennoœci, ro-
dzaj sentymentalnego nawi¹zania do dziedzi-
ctwa II Rzeczypospolitej.

Po drugie, za utrzymaniem Senatu przema-
wia³y argumenty praktyczne, wskazuj¹ce na
przydatnoœæ drugiej izby w procesie ustawodaw-
czym, na który mo¿e ona skutecznie wp³ywaæ,
przyczyniaj¹c siê równie¿ do poprawy jakoœci
stanowionego prawa.

Po trzecie, Senat ju¿ funkcjonowa³ i wpisa³ siê
w krajobraz ustrojowy, maj¹c przy tym niebaga-
telne osi¹gniêcia w budowie pañstwa demokra-
tycznego.

Po czwarte wreszcie, istnienie drugiej izby
przyczynia siê do zwiêkszenia reprezentatywno-
œci spo³eczeñstwa w organach w³adzy ustawo-
dawczej.

W polskim systemie parlamentarnym zasa-
dniczym zadaniem Senatu jest wspó³uczestni-
czenie w procesie ustawodawczym. Senat pe³ni
tradycyjn¹ rolê drugiej izby, realizuje jej trady-
cyjne zadania, jakim jest miêdzy innymi refleksja
legislacyjna. I choæ senackie kompetencje w tym
wzglêdzie nigdy nie by³y nadmiernie rozbudowa-
ne, to jednak nie przeszkodzi³o to Senatowi staæ
siê wa¿nym i znacz¹cym uczestnikiem procesu
ustawodawczego.

Najwa¿niejszymi uprawnieniami w tym zakre-
sie, gwarantowanymi przez konstytucjê, s¹ pra-
wo inicjatywy ustawodawczej oraz prawo do roz-
patrzenia przez Senat ka¿dej uchwalonej przez
Sejm ustawy. O ile z prawa wszczynania postêpo-
wania ustawodawczego Senat korzysta³ doœæ o-
szczêdnie, o tyle rozpatrywanie ustaw uchwalo-
nych przez Sejm sta³o siê g³ównym obszarem ak-
tywnoœci drugiej izby. Prawa inicjatywy ustawo-
dawczej nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ i margina-
lizowaæ. Doœæ wspomnieæ, ¿e restytuowanie
w Polsce instytucji samorz¹du terytorialnego, na
jego podstawowym, gminnym poziomie, dokona-
³o siê w³aœnie z inicjatywy Senatu. Ta wa¿na ini-
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cjatywa pokazuje, ¿e je¿eli Senat wystêpuje z pro-
jektami ustaw, to dotycz¹ one kwestii fundamen-
talnych dla pañstwa i dla obywateli. Jednoczeœ-
nie propozycje legislacyjne Senatu s¹ wypoœrod-
kowane i nie budz¹ nadmiernych emocji ucze-
stników postêpowania ustawodawczego.

Oczywiœcie, mo¿na postulowaæ, aby Senat
z wiêkszym zaanga¿owaniem korzysta³ z mo¿li-
woœci inicjowania ustaw, zw³aszcza takich, któ-
rych uchwalenia lub nowelizacji wymagaj¹
wzglêdy stabilnoœci i spójnoœci systemu prawne-
go. Jak siê wydaje, w tym zakresie nie w pe³ni jest
wykorzystywany intelektualny potencja³ Senatu,
potencja³, który pozwala tej izbie na jeszcze lep-
sze zrealizowanie postulatu bycia izb¹ refleksji
i izb¹ rozwagi.

Nie oznacza to jednak, ¿e Senat nie spe³nia
zadañ kontrolnych w wewn¹trzparlamentar-
nym postêpowaniu ustawodawczym. Senat bo-
wiem, rozpatruj¹c ustawy uchwalone przez
Sejm, sprawuje funkcjê instancji rewizyjnej
i w tym w³aœnie przejawia siê istota czy te¿ sens
istnienia tej izby. Rozpatruj¹c nades³ane usta-
wy, Senat ocenia je z ró¿nych punktów widze-
nia: analizuje ich poprawnoœæ legislacyjn¹, me-
rytoryczn¹, spo³eczn¹, a tak¿e polityczn¹. Wszy-
stko to optymalizuje proces legislacyjny i dosko-
nali uchwalon¹ przez Sejm ustawê. Poprawka
senacka, bêd¹ca dzisiaj najczêœciej wykorzysty-
wanym instrumentem legislacyjnego zaanga¿o-
wania izby, sta³a siê wrêcz synonimem ustawo-
dawczych prac Senatu. To miêdzy innymi dziêki
niej Senat wspó³kszta³tuje prawo stanowione
w Polsce, poprawiaj¹c je, a bardzo czêsto te¿ i ra-
tuj¹c – kiedy ustawa jest albo nieprzemyœlana,
albo pochopnie przyjêta przez Sejm. Poprawki
Senatu maj¹ oczywiœcie ró¿ny charakter. Raz s¹
to poprawki merytoryczne, innym razem for-
malne czy te¿ po prostu stylistyczne. Zawsze je-
dnak poprawki senackie pozytywnie wp³ywaj¹
na ostateczny kszta³t ustawy, czego œwiado-
moœæ ma równie¿, je¿eli nie przede wszystkim,
w³aœnie Sejm.

Œwiadczy o tym najlepiej fakt, i¿ skutecznoœæ
wprowadzenia senackich poprawek do ostatecz-
nie przyjêtego tekstu ustawy odznacza siê sta³¹
tendencj¹ wzrostow¹. I tak na przyk³ad – ¿eby nie
byæ go³os³ownym – w trzeciej kadencji Sejm przy-
j¹³ dwa tysi¹ce piêædziesi¹t piêæ poprawek Sena-
tu, co stanowi³o 66% ogólnej liczby poprawek;
w czwartej kadencji Sejm przyj¹³ cztery tysi¹ce
siedemset dziewiêædziesi¹t piêæ poprawek, czyli
73% zg³oszonych poprawek senackich, a w obec-
nej, pi¹tej kadencji, do koñca maja bie¿¹cego ro-
ku Sejm przyj¹³ cztery tysi¹ce osiemdziesi¹t trzy
poprawki senackie, czyli 84% ogólnej liczby po-
prawek zg³oszonych przez Senat. Potwierdza to,
¿e Senat jest aktywnym, a co wa¿niejsze, kon-

struktywnym uczestnikiem procesu ustawo-
dawczego.

Szanowni Pañstwo, druga izba ma jeszcze wie-
le innych zadañ i funkcji. Na wyeksponowanie
zas³uguje z pewnoœci¹ dzia³alnoœæ Senatu jako
patrona i opiekuna Polonii i Polaków za granic¹.
Nawi¹zuj¹c do chlubnej tradycji II Rzeczypospo-
litej, Senat odrodzony w roku 1989 na nowo pod-
j¹³ siê tego zadania i realizuje je z najwiêkszym
zaanga¿owaniem. Od pocz¹tku Senat przyk³ada
ogromn¹ wagê do spraw zwi¹zanych z Poloni¹
i do problematyki emigracji. Patronat ten przeja-
wia siê nie tylko w przekazywaniu znacznych
œrodków z bud¿etu Kancelarii Senatu na finan-
sowanie zlecanych zadañ pañstwowych, zwi¹za-
nych z zaspokajaniem ró¿norodnych potrzeb na-
szych rodaków, lecz tak¿e w rozbudowanych
kontaktach senatorów i organów Senatu z Polo-
ni¹. Wa¿nym polonijnym zadaniem Senatu, poza
rozwijaniem wspó³pracy zarówno z Poloni¹, jak
i z organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie
umacniania wiêzi miêdzy polsk¹ diaspor¹, jest
równie¿ upowszechnianie w kraju wiedzy o na-
szych rodakach w œwiecie, przybli¿anie ich histo-
rycznego dorobku i aktualnych, czêsto znakomi-
tych osi¹gniêæ.

Patronat nad Poloni¹ ma swój osobny wymiar
i znaczenie w odniesieniu do Polonii ze Wschodu.
W ten sposób Senat wspar³ nie tylko dynamiczny
proces odradzania siê polskoœci, g³ównie na tere-
nach by³ego ZSRR, ale tak¿e istotnie pomóg³ upo-
raæ siê mo¿liwie szybko z zaspokajaniem najbar-
dziej ¿ywotnych potrzeb œrodowisk polskich na
Wschodzie, wynik³ych z zaniedbañ przesz³oœci.
Dzisiaj nie bez satysfakcji mo¿na powiedzieæ, ¿e
Senat ma znacz¹cy wk³ad w ten historyczny pro-
ces. Senat III Rzeczypospolitej uczestniczy³ bo-
wiem aktywnie w dynamicznym, choæ nie wol-
nym od problemów, rozwoju oœwiaty i kultury
w polskich œrodowiskach na Wschodzie, w o¿y-
wieniu ¿ycia organizacyjnego, w nawi¹zywaniu
bezpoœrednich kontaktów Polaków ze Wschodu
z Macierz¹ i Poloni¹, w powstawaniu wielu do-
mów i szkó³ polskich, w pojawieniu siê i w syste-
matycznym wydawaniu wielu tytu³ów prasy
polonijnej i polskiej na Wschodzie, w powsta-
waniu programów radiowych i telewizyjnych,
docieraj¹cych z ofert¹ programow¹ do coraz li-
czniejszej rzeszy naszych rodaków poza grani-
cami kraju. Mo¿na stwierdziæ, ¿e potrzeby œro-
dowisk polskich na Wschodzie s¹ dobrze roz-
poznane i w miarê mo¿liwoœci systematycznie
zaspokajane.

Dziêki swojej determinacji i zaanga¿owaniu
Senat III Rzeczypospolitej, odwo³uj¹c siê do do-
robku swojego przedwojennego poprzednika,
znacznie u³atwi³ i przyœpieszy³ proces odbudowy
zaufania œrodowisk polonijnych do znajduj¹cego
siê u progu transformacji ustrojowej pañstwa
polskiego.
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Senat uwa¿nie ws³uchuje siê w problemy Polo-
nii. W 2000 r. odby³a siê w tej w³aœnie sali debata
polonijna z udzia³em przedstawicieli Polonii
z wszystkich kontynentów. W 2002 r. Senat po-
wo³a³ do ¿ycia Polonijn¹ Radê Konsultacyjn¹
sk³adaj¹c¹ siê z wybitnych przedstawicieli orga-
nizacji i œrodowisk polonijnych. Rada zbiera siê
przynajmniej raz w roku i wyra¿a opinie w spra-
wach istotnych dla Polonii i Polaków za granic¹,
na temat projektów odpowiednich aktów norma-
tywnych oraz kierunków dzia³añ Senatu zwi¹za-
nych z Poloni¹ i Polakami za granic¹.

Funkcja ustawodawcza oraz zadania polonij-
ne to jak dotychczas najwa¿niejszy obszar prac
senackich. Jednak od 1 maja bie¿¹cego roku,
a wiêc od dnia, kiedy Polska sta³a siê jednym
z dwudziestu piêciu pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej, przed naszym Senatem postawio-
no zupe³nie nowe, nieznane wczeœniej zadania.
Z jednej strony jest to udzia³ w kreowaniu polity-
ki europejskiej, a w jej ramach udzia³ w postêpu-
j¹cym procesie integracji naszego kontynentu,
z drugiej zaœ strony zapewnienie konsensualne-
go mechanizmu uzgadniania decyzji doty-
cz¹cych spraw unijnych, podejmowanych przez
organy krajowe. Podstawowe znaczenie w stano-
wieniu prawa Unii Europejskiej ma wspó³praca
z rz¹dem i z Sejmem. Otwiera to przed Senatem
zupe³nie now¹ perspektywê. Dziêki aktywnemu
w³¹czaniu siê w ten proces Senat jako organ
przedstawicielski bêdzie móg³ przeciwstawiaæ siê
zauwa¿alnemu i groŸnemu zjawisku, okreœlane-
mu mianem deficytu demokracji w Unii Europej-
skiej.

Poprzez intensyfikacjê wspó³pracy z instytu-
cjami unijnymi, w tym zw³aszcza z Parlamentem
Europejskim, a w jego ramach, z pos³ami do Par-
lamentu Europejskiego, Senat ma niepowtarzal-
n¹ szansê poszerzenia przestrzeni zaanga¿owa-
nia obywateli na szczeblu ca³ej Unii. Z kolei w wy-
miarze wewn¹trzkrajowym, dziêki podjêciu œciœ-
lejszej wspó³pracy z Sejmem i Rad¹ Ministrów,
Senat ma mo¿noœæ podniesienia swojego presti-
¿u i znaczenia. Czy i w jakim stopniu ta szansa
zostanie wykorzystana, zale¿y od Senatu, w tym
od jego nowo powo³anej Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej, a tak¿e, Panie Marsza³ku Sejmu, od
samego Sejmu.

Uchwalona przez Sejm w marcu tego roku
ustawa o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i z Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej mimo wysi³ków Senatu nie zapewni³a pe³nej
symetrycznoœci uprawnieñ obu izb. Dlatego w³a-
œnie siedemdziesiêciu piêciu senatorów z ró¿-
nych opcji politycznych wyst¹pi³o do Trybuna³u
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgod-
noœci z konstytucj¹ przes³anek prowadz¹cych do

ograniczenia kompetencji izby wy¿szej. Jednak-
¿e Senat przygotowa³ inicjatywê ustawodawcz¹,
jednoczeœnie maj¹c¹ na celu zmianê niekorzy-
stnego dla izby wy¿szej zapisu w ustawie
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i z Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Równoprawna rola Senatu w sprawach Unii
Europejskiej jest zgodna z zapisami Traktatu
Ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. Znaj-
dujemy w nim postanowienia o równoprawnym
udziale obu izb parlamentów narodowych w po-
dejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, w celu
zrównowa¿enia roli obu izb w dziedzinie polityki
europejskiej w tych parlamentach, w których ro-
la obu izb w stanowieniu prawa, czy te¿ sprawo-
wanie funkcji kontrolnych w stosunku do rz¹du,
nie jest równorzêdna. Zosta³a to z satysfakcj¹ od-
notowane przez przewodnicz¹cych drugich izb
parlamentów podczas VI Spotkania Stowarzy-
szenia Senatów Europy, które mia³o miejsce
w Warszawie dok³adnie miesi¹c temu w³aœnie tu,
w tej sali.

Proszê pañstwa, w ci¹gu piêtnastu lat funk-
cjonowania Senatu co jakiœ czas z ró¿nych stron
sceny politycznej odzywa³y siê g³osy kwestionu-
j¹ce sens jego istnienia. My, senatorowie, nie ob-
ra¿amy siê za to. Nie chcemy siê zamkn¹æ w oblê-
¿onej twierdzy. Polska potrzebuje rzetelnej dys-
kusji o zmianach w konstytucji, tak¿e w kontek-
œcie wst¹pienia do Unii Europejskiej. Sprzeci-
wiamy siê jednak propozycjom nieprzemyœla-
nym, przygotowywanym w poœpiechu i w go-
r¹czce przedwyborczej. Mo¿na przecie¿ dysku-
towaæ nie tylko o likwidacji Senatu, ale i o mo¿li-
woœci wiêkszego zró¿nicowania obu izb, o innym
sposobie reprezentowania w nich spo³eczeñ-
stwa, o zmianie zadañ i funkcji obu izb parla-
mentu czy wreszcie o zmniejszeniu liczby po-
s³ów i senatorów. Zmiany konstytucji, zmiany
ustrojowe s¹ sprawami bardzo powa¿nymi, wy-
magaj¹cymi czasu na dok³adne rozwa¿enie
wszystkich za i przeciw, przy wykorzystaniu
w³asnych doœwiadczeñ, jak równie¿ przyk³adów
innych krajów.

Wierzê, ¿e ogrom zadañ, jakie stoj¹ dziœ przed
Senatem, zarówno krajowych, jak i miêdzynaro-
dowych, zdaje siê dobrze rokowaæ wy¿szej izbie
polskiego parlamentu. Na przestrzeni ostatnich
piêtnastu lat Senat odegra³ istotn¹ i pozytywn¹
rolê w kszta³towaniu œwiadomoœci prawnej,
a tak¿e kultury politycznej. Dziœ jest ju¿ rzecz¹
niekwestionowan¹, ¿e Senat reprezentuje war-
toœci, których w tej kulturze zabrakn¹æ nie mo-
¿e. Dlatego, maj¹c zaszczyt i honor przewodni-
czyæ tej izbie, ¿yczê Senatowi Rzeczypospolitej
Polskiej dalszego twórczego wk³adu w rozwój de-
mokracji w Polsce. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo! A teraz poproszê szefa
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
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pani¹ minister Jolantê Szymanek-Deresz, o od-
czytanie pos³ania prezydenta Rzeczypospolitej.

Prosimy pani¹ minister tutaj, na senack¹ try-
bunê.

Szef Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Jolanta Szymanek-Deresz:

Szanowny Panie Marsza³ku Senatu! Szano-
wny Panie Marsza³ku Sejmu! Szanowny Panie
Premierze! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Wielce Szanowni Goœcie!

Jubileusz piêtnastolecia odrodzenia Senatu
jest najlepsz¹ okazj¹ ku temu, ¿eby podkreœliæ
prawnoustrojow¹ pozycjê tej Izby, która mimo
ró¿nych zawirowañ politycznych pozwoli³a na
trwa³e wpisanie siê Senatu nie tylko w historiê
Polski, jak podkreœla³ pan marsza³ek, ale przede
wszystkim w historiê polskiego parlamentaryz-
mu.

Jest to te¿ znakomita okazja ku temu, ¿eby
z³o¿yæ pañstwu senatorom wyrazy uszanowania,
a tak¿e wyrazy uznania dla funkcjonowania tej
Izby. Tymi w³aœnie intencjami kierowa³ siê pan
prezydent, wystosowuj¹c specjalne przes³anie,
które bêdê mia³a zaszczyt pañstwu odczytaæ.

Jednoczeœnie dziêkujê panu marsza³kowi za
przypomnienie, ¿e to Aleksander Kwaœniewski
by³ jednym z g³ównych inicjatorów i orêdowni-
ków odrodzenia Senatu. Ja sama równie¿ chcia-
³am o tym przypomnieæ.

„Szanowni Pañstwo!
Piêtnaœcie lat temu wraz z odrodzeniem Sena-

tu, pierwszej w pe³ni demokratycznie wybranej
izby parlamentu III Rzeczypospolitej, Polska po-
stawi³a jeden z najbardziej znacz¹cych kroków
na drodze ku demokracji.

Gor¹co pozdrawiam uczestników uroczystego
posiedzenia Senatu, zwo³anego dla uczczenia tej
wa¿nej dla historii chwili.

Z ca³ego serca gratulujê wszystkim uhonoro-
wanym dziœ wysokimi odznaczeniami pañstwo-
wymi. Niech te dowody wdziêcznoœci Rzeczypo-
spolitej za pañstwa dotychczasowy wysi³ek stan¹
siê zarazem zachêt¹ do dalszej wytrwa³ej pracy
dla dobra ojczyzny i wszystkich obywateli.

Kilka lat po odzyskaniu niepodleg³oœci Stani-
s³aw Grabski stwierdzi³: »Polska nie jest ju¿ idea-
³em, porywem serca, ale faktem, konkretnym
pañstwem, którym mamy obowi¹zek dobrze
rz¹dziæ, to jest rozumnie ¿yciem jego i rozwojem
kierowaæ«.

Odnosz¹c te s³owa do czasów wspó³czesnych,
pragnê podkreœliæ, ¿e Senat Rzeczypospolitej
Polskiej dobrze s³u¿y tej idei. Dobitnym tego po-
twierdzeniem jest legislacyjna aktywnoœæ izby,
jej wk³ad w stanowienie dobrego prawa. Dziêkujê

paniom i panom senatorom za tê wa¿n¹ dla Pol-
ski pracê.

Cz³onkostwo naszego kraju w Unii Europej-
skiej stawia przed polskim parlamentem nowe
wyzwania. Warto podkreœliæ, ¿e d¹¿¹c do prze-
zwyciê¿enia deficytu demokracji, Unia stara siê
umocniæ status nie tylko Parlamentu Europej-
skiego, ale tak¿e parlamentów narodowych. Roz-
wi¹zania zawarte w uzgodnionym niedawno
traktacie konstytucyjnym zmierzaj¹ do wiêkszej
przejrzystoœci w procesie tworzenia prawa i do
poszerzenia jego spo³ecznej bazy. Bardzo liczê na
znacz¹cy udzia³ Senatu w kszta³towaniu kultury
prawnej poszerzonej Unii, a tak¿e w dalszym har-
monizowaniu polskiego i unijnego systemu pra-
wnego.

Ufam, ¿e polskiej demokracji dobrze s³u¿yæ bê-
dzie wniesiony przeze mnie do laski marsza³kow-
skiej w lutym tego roku projekt zmiany ordynacji
wyborczej do Senatu. Pragn¹³bym, aby dziêki no-
wym rozwi¹zaniom Senat uzyska³ jak najmoc-
niejsz¹ legitymacjê polityczn¹ i jak najlepsze wa-
runki do wype³niania swoich zadañ.

Wszystkim pañstwu sk³adam wyrazy g³êbo-
kiego szacunku. Za spraw¹ istnienia Senatu,
dziêki staraniom pañ i panów senatorów wszyst-
kich kadencji, nasz system prawny, nasza demo-
kracja wci¹¿ zyskuje na znaczeniu i jakoœci. Bar-
dzo za to w imieniu Rzeczypospolitej dziêkujê.

Jestem równie¿ wdziêczny za wszystko, co Se-
nat czyni dla rozwoju i umacniania wiêzi z Polo-
ni¹. W tym donios³ym dziele maj¹ pañstwo we
mnie zawsze oddanego sojusznika.

Proszê przyj¹æ ¿yczenia pomyœlnoœci tak
w pracy dla dobra ojczyzny, jak w ¿yciu osobi-
stym. Wszystkiego dobrego.

Aleksander Kwaœniewski, prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”

(Oklaski)
Czy mogê przekazaæ panu marsza³kowi?

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Minister, za przedstawienie po-
s³ania pana prezydenta. Panu prezydentowi te¿
proszê serdecznie podziêkowaæ. Cieszê siê, ¿e
okreœli³ siebie jako sojusznika Senatu.

A teraz bardzo proszê o zabranie g³osu mar-
sza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana…

(Weso³oœæ na sali)
(G³osy z sali: Sejmu, nie Senatu!)
(Senator Janusz Bargie³: Sejmu, Sejmu.)
O, przepraszam. Tak siê przej¹³em Senatem

w tê rocznicê, proszê pañstwa, ¿e… Ale muszê
powiedzieæ, ¿e ten sam b³¹d zdarzy³o siê pope³niæ
panu marsza³kowi Sejmu. Tak wiêc jesteœmy
kwita pod tym wzglêdem, Panie Marsza³ku.

Bardzo proszê o zabranie g³osu marsza³ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Józefa Ole-
ksego. Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.
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Marsza³ek
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Józef Oleksy:

Niech ta pomy³ka, Panie Marsza³ku, nic nie oz-
nacza. (Weso³oœæ na sali) Tyle by³o s³ów o roz-
dzielnoœci, autonomii obu izb, ¿e niczego tu nie
mo¿na sztucznie interpretowaæ.

Panie Marsza³ku Senatu! Panie Premierze! Pa-
ni Minister! Panowie Marsza³kowie Poprzednich
Kadencji! Panie i Panowie Senatorowie! Szano-
wni Pañstwo!

Uczestniczymy dzisiaj w bardzo wa¿nym dla
polskiej demokracji œwiêcie. Tak jak powiedzia-
no, przed piêtnastu laty, w lipcu 1989 r. rozpo-
cz¹³ swe prace wybrany w pierwszych wolnych
wyborach Senat Rzeczypospolitej. Odrodzenie
Senatu sta³o siê bodaj najbardziej wymownym
symbolem narodzin naszej demokracji, a jego
dzieje nierozerwalnie zwi¹za³y siê z histori¹
III Rzeczypospolitej.

Pierwotna koncepcja Senatu nie by³a jeszcze
w owym czasie w pe³ni wykrystalizowana, ale
dziêki aktywnej, pe³nej zaanga¿owania postawie
ówczesnych senatorów Senat przesta³ byæ po-
strzegany jako instytucja funkcjonuj¹ca niejako
przejœciowo. Doœæ szybko doceniono zas³ugi Se-
natu zarówno w dziedzinie ustawodawstwa, jak
i w wymiarze szerszym – w prezentowaniu pod-
stawowych zagadnieñ ¿ycia narodowego na fo-
rum publicznym. Niezale¿nie wiêc od swych for-
malnych kompetencji, Senat zaj¹³ od pocz¹tku
pozycjê pe³noprawnej izby parlamentarnej i, roz-
wijaj¹c sw¹ dzia³alnoœæ, przyczynia³ siê do stabi-
lizacji polskiej demokracji.

Relacje obu izb parlamentarnych w ci¹gu tych
piêtnastu lat uk³ada³y siê, rzec by mo¿na, jak
w typowej polskiej rodzinie. Te rodzinne wiêzy to
przede wszystkim umiejscowienie w ramach tej
samej w³adzy, jak¹ jest legislatywa. Obie izby ko-
rzystaj¹ chêtnie ze swych doœwiadczeñ, zw³asz-
cza proceduralnych. Sejm z powag¹ i ¿yczliwo-
œci¹ traktuje inicjatywy ustawodawcze izby wy¿-
szej, a Senat tak samo podchodzi na przyk³ad do
aktów desygnacyjnych Sejmu, wobec których
konstytucja wymaga zgody Senatu. Poprawki do
ustaw proponowane przez Senat s¹ rozpatrywa-
ne przez Sejm z przekonaniem, ¿e s³u¿¹ rzeczywi-
stemu poprawieniu tych ustaw, bo pochodz¹
przecie¿ z izby refleksji i rozwagi. Przytoczone
przez pana marsza³ka Senatu dane o skali uw-
zglêdniania poprawek Senatu przez Sejm wymo-
wnie potwierdzaj¹ doskonalenie pracy obu izb
i ich wzajemne wspomaganie siê w tworzeniu
prawa, choæ nie rozstrzyga to jeszcze o jakoœci te-
go prawa, stanowionego przez obie izby – w tej
kwestii wszyscy mamy przecie¿, podobnie jak
opinia publiczna, tak¿e krytyczne oceny.

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. przynios³a
Senatowi nie tylko nowe kompetencje, ale tak¿e

podnios³a wiele z nich do rangi przepisów kon-
stytucyjnych. Mówiê tu miêdzy innymi o kompe-
tencjach wobec Rady Polityki Pieniê¿nej, Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krajowej Ra-
dy S¹downictwa, o prawie senatorów do sk³ada-
nia wniosków do Trybuna³u Konstytucyjnego czy
wreszcie o obowi¹zku zasiêgania opinii mar-
sza³ka Senatu przed wydaniem postanowienia
o skróceniu kadencji. Te nowe kompetencje Se-
natu, zakotwiczone w konstytucji, która zosta³a
zatwierdzona przez naród w referendum, stano-
wi¹ dodatkowe, jak¿e wymowne œwiadectwo po-
wszechnego uznania dla tej izby oraz wysokiej
oceny jej faktycznych mo¿liwoœci.

Szanowni Pañstwo! W relacjach miêdzy Sej-
mem i Senatem by³y te¿ kontrowersje i spory.
Przypadki wystêpowania przez Senat z uchwa³a-
mi odrzucaj¹cymi skierowane do Senatu ustawy
przyjête przez Sejm, choæ rzadko, te¿ przecie¿
mia³y miejsce. Kilkakrotnie pojawia³y siê te¿ spo-
ry o zakres dopuszczalnych poprawek Senatu,
rozstrzygane przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Spory te trzeba jednak traktowaæ jedynie jako oz-
nakê ¿ywotnoœci stosunków parlamentarnych.
S¹ one przejawem autentycznej aktywnoœci Se-
natu, jego poczucia odpowiedzialnoœci za losy
kraju i usprawiedliwionego przekonania o skali
w³asnych mo¿liwoœci.

Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o szczególnej ro-
li, jak¹ odgrywa Senat w kontaktach ze œrodowis-
kami polonijnymi. Sprawy Polonii i Polaków za
granic¹ ju¿ od czasów przedwojennego Senatu
cieszy³y siê wielk¹ uwag¹ tej izby. Chcê podkreœ-
liæ, ¿e ta dzia³alnoœæ jest niezwykle potrzebna
i zas³uguje na wielkie uznanie. Senat to prawdzi-
wy i powszechnie ceniony patron Polonii i Pola-
ków za granic¹.

Na równie wysok¹ ocenê zas³uguj¹ kontakty
miêdzynarodowe Senatu, jego aktywnoœæ w dzie-
dzinie bilateralnej i miêdzynarodowej wspó³pra-
cy parlamentarnej, o czym mo¿e dobitnie œwiad-
czyæ spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy,
które odby³o siê w Warszawie w maju.

Kwestie naszego cz³onkostwa w Unii Europej-
skiej to kolejny nowy, wa¿ny obszar zainteresowa-
nia i zaanga¿owania Senatu. Gor¹ce dyskusje wo-
kó³ kompetencji legislacyjnych Senatu, okreœlo-
nych w bardzo wa¿nej ustawie o wspó³pracy Rady
Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach Unii,
s¹ najlepszym œwiadectwem tego, ¿e Senat nie
chce byæ i nie bêdzie jedynie biernym obserwato-
rem tego procesu, jak siê niektórym zdawa³o.

Najogólniej mówi¹c, mamy do czynienia z pro-
cesem stabilizacji pozycji i podnoszenia rangi pol-
skiego Senatu, czego Wysokiej Izbie chcia³bym
w tym miejscu szczerze pogratulowaæ, ¿ycz¹c
dalszych inicjatyw w tej dziedzinie.

Szanowni Pañstwo! Wszystkim nam towarzy-
szy obecnie œwiadomoœæ, ¿e polska demokracja
i polski parlamentaryzm prze¿ywaj¹ w ostatnim
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czasie pewien kryzys. Presti¿ w³adz publicznych
nie jest wysoki, a efekty dzia³ania tych w³adz s¹
oceniane bardzo krytycznie. Na tym tle polski Se-
nat jawi siê jako pewien wyj¹tek – prace przebiega-
j¹ tu w spokoju i z powag¹ w³aœciw¹ wieloletnim
tradycjom tej instytucji. Mo¿na tego pozazdroœciæ.
Dobr¹ ilustracj¹ tej oceny mog¹ byæ s³owa wypo-
wiedziane przed wiekami przez Andrzeja Frycza
Modrzewskiego: „Senat to jest to, co pozosta³e w³a-
dze do szlachetnych dzia³añ pobudza, od nieuczci-
wych odwodzi, a namiêtnoœci studzi. Dlatego bez
rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczypospoli-
tej ani poza jej granicami czyniæ siê nie godzi”.

Za tê trwaj¹c¹ ju¿ piêtnaœcie lat pracê i za jej
widoczne efekty nale¿¹ siê tej izbie wyrazy wiel-
kiej wdziêcznoœci ze strony Sejmu. Czyniê to ni-
niejszym, gratuluj¹c pañstwu dobrego rytmu
pracy, aktywnoœci, inicjatywy, spokoju i powagi.
¯yczê pañstwu równie¿, w imieniu Sejmu Rze-
czypospolitej, by obie izby przyczynia³y siê razem
do stabilizowania polskiej demokracji, jej pozycji
i wizerunku w Europie i œwiecie. Kierujê te ¿ycze-
nia do wszystkich marsza³ków i senatorów obec-
nej i ubieg³ych kadencji.

Jako marsza³kowi izby poselskiej trudno mi
w tym momencie powstrzymaæ siê od wyra¿enia
uczucia pewnej zazdroœci co do tego stylu pracy,
z którego znany jest Senat i pan profesor Longin
Pastusiak, marsza³ek Senatu.

Gdybym mia³ szukaæ obszarów, na których
warto by by³o doradzaæ sobie nawzajem podejmo-
wanie pewnych inicjatyw i dzia³añ, to powie-
dzia³bym, ¿e brakuje nam wci¹¿ dyskusji, dialo-
gu, publicznie inspirowanych inicjatyw w zakre-
sie stanu pañstwa, stanu Rzeczypospolitej,
wspólnego ¿ycia Polaków i wyobraŸni strategicz-
nej, której nasz kraj tak bardzo potrzebuje u pro-
gu swojego cz³onkostwa we wspólnocie narodów
w Europie. Myœlê, ¿e izby nie musz¹ byæ tak bar-
dzo oddzielone od siebie autonomi¹ konstytucyj-
n¹, jeœli chodzi o kreowanie polskiej myœli pañ-
stwowej i polskiej myœli europejskiej. W tej dzie-
dzinie powinniœmy razem wykazywaæ wiêksz¹ ini-
cjatywê – taka potrzeba jest odnotowywana publi-
cznie. A gdzie, jak nie w obu izbach, skupiaj¹cych
reprezentantów spo³eczeñstwa, ma siê rodziæ ta
polska myœl pañstwowa i europejska, pogl¹dy
w sprawach wspólnej przysz³oœci kraju i Europy?

Bardzo bym o to zabiega³, je¿eli wiêc bêdzie ta-
ka gotowoœæ, deklarujê w imieniu Sejmu, ¿e i my
bylibyœmy za tworzeniem w obu izbach pewnej
narodowej platformy dialogu Polaków na temat
ich w³asnej przysz³oœci, w³asnego pañstwa i w³a-
snego miejsca we Wspólnocie Europejskiej.

Nie chcê koñczyæ swojego wyst¹pienia jedynie
laudacj¹ na temat piêtnastoletniej ju¿ dzia³alno-
œci Wysokiego Senatu, jestem bowiem przekona-
ny, ¿e nie o laury tu chodzi, choæ mi³o mi jest po-

zytywnie je tu przedstawiaæ. Czasy, w których ¿y-
jemy, s¹ skomplikowane, wymagania rosn¹, dla-
tego na koniec chcia³bym raz jeszcze wszystkim
¿yczyæ dobrych efektów w pracy parlamentarnej,
a nade wszystko sympatii, spo³ecznego uznania,
wysokiej pozycji w opinii publicznej i poparcia
spo³ecznego, bo w naszym coraz bardziej zdezo-
rientowanym spo³eczeñstwie, w zwi¹zku z kryzy-
sem autorytetów i w³adz publicznych, warto bu-
dowaæ obraz struktur i instytucji pañstwa, które
by³yby oparciem dla zaniepokojonego, zmêczo-
nego obywatela w trudnych, nowych czasach,
a jednoczeœnie wywiera³yby inspiruj¹cy wp³yw
na inne w³adze Rzeczypospolitej.

W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
chcê wyraziæ nadziejê na dalsz¹ owocn¹, przyjaz-
n¹ i dobr¹ wspó³pracê obu izb w imiê wspólnych
zadañ i celów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu marsza³kowi Sejmu Józefowi
Oleksemu za te piêkne s³owa i wyrazy uznania,
a zw³aszcza za tezê, ¿e obie nasze izby wspieraj¹
siê wzajemnie w trosce o to, by byæ stra¿nikiem
dobrego prawa polskiego.

Teraz poproszê o zabranie g³osu prezesa Rady
Ministrów, pana Marka Belkê.

Prezes Rady Ministrów
Marek Belka:

Panie Marsza³ku Senatu! Panie Marsza³ku Se-
jmu! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Pañstwo!

Tak siê sk³ada, ¿e dzisiaj po raz pierwszy po
uzyskaniu wotum zaufania w Sejmie przychodzi
mi wyst¹piæ publicznie. Jestem bardzo rad, i¿
mogê to uczyniæ w³aœnie w Senacie, gdy¿ wielo-
krotnie wypowiada³em siê publicznie – a dzisiaj
mam przyjemnoœæ tylko to powtórzyæ – na temat
Senatu, na temat sensu jego istnienia i jego roli
w polskiej demokracji.

Wydaje mi siê, ¿e trzeba zdecydowanie odpie-
raæ pogl¹dy, i¿ Senat jest drogim i niepotrzebnym
luksusem, ¿e jest w³aœciwie niepotrzebnym kosz-
tem funkcjonowania demokracji. To s¹ argu-
menty tandetne, to s¹ argumenty, które odwo³u-
j¹ siê do najprostszego populizmu. Zawsze odpie-
ram takie argumenty tez¹: je¿eli poprawicie choæ
jedn¹ ustawê, która mog³aby siê okazaæ niekon-
stytucyjna i z której to niekonstytucyjnej ustawy
mog³yby wynikn¹æ wielkie odszkodowania – któ-
re przecie¿ przychodzi Polsce p³aciæ wielokrotnie
– to mo¿na powiedzieæ, ¿e istnienie Senatu powo-
duje olbrzymie oszczêdnoœci dla bud¿etu pañ-
stwa i dla bud¿etów przysz³ych lat. Ale przede
wszystkim jest chyba wa¿niejsze to, o czym mó-
wi³ pan marsza³ek Pastusiak: je¿eli 83% popra-
wek Senatu Sejm przyjmuje, to znaczy, ¿e uznaje
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je za w³aœciwe, uznaje je za rzeczywiste popra-
wianie prawa stanowionego przez Sejm. Wydaje
mi siê, ¿e to jest najlepsza legitymacja dla Sena-
tu. I to chcia³bym powiedzieæ na pocz¹tku.

Chcia³bym powiedzieæ te¿ coœ innego. Otó¿
marsza³ek Oleksy zazdroœci – i s³usznie – tego, i¿
odbiór spo³eczny Sejmu jest gorszy ni¿ odbiór
spo³eczny Senatu i ¿e Senat w opinii publicznej
jest rzeczywiœcie izb¹ refleksji, izb¹ racjonalnej
dyskusji. Chcê pañstwu tego pogratulowaæ.

Ale s³ysza³em, ¿e jest podobno propozycja, aby
obrady Senatu by³y transmitowane przez tele-
wizjê.

(G³osy z sali: Tak, tak.)
(G³osy z sali: Nie! Nie!)
Je¿eli jest taka propozycja, to proponujê, ¿eby

z niej zrezygnowaæ… (weso³oœæ na sali) (oklaski)
…bo wtedy teatr zast¹pi racjonaln¹ dyskusjê
i powa¿n¹ refleksjê.

Piêtnaœcie lat temu, w wyniku pierwszych po
II wojnie œwiatowej wolnych wyborów, odrodzi³a
siê druga izba parlamentu. Wybrany 4 czerwca
1989 r. Senat sta³ siê zwiastunem, jednym z sym-
boli odradzaj¹cej siê niepodleg³ej i demokratycz-
nej Rzeczypospolitej. Pamiêæ o Senacie pierwszej
kadencji jest do dzisiaj fundamentem spo³eczne-
go zaufania i autorytetu waszej izby.

Jubileusz piêtnastolecia odrodzonego Senatu
Rzeczypospolitej pozwala doceniæ dokonania wa-
szej izby w tworzeniu zrêbów nowej rzeczywisto-
œci politycznej, gospodarczej i spo³ecznej. Przede
wszystkim chodzi oczywiœcie o wydatny udzia³
Senatu w pracach legislacyjnych. Senat sta³ siê
trwa³ym elementem struktury w³adz pañstwo-
wych. Jego pozycjê okreœlaj¹ przepisy konstytu-
cji, ale te¿, w równie silnym stopniu, praktyka
wspó³dzia³ania Senatu z Sejmem, prezydentem
i rz¹dem.

Powszechne uznanie budz¹ zas³ugi Wysokiej
Izby dla Polonii, a zw³aszcza dla Polaków na
Wschodzie. Intensywnie rozwijane kontakty za-
graniczne Senatu umacniaj¹ jego miêdzynarodo-
w¹ pozycjê, umacniaj¹ te¿ miêdzynarodow¹ po-
zycjê Polski. Te wszystkie dzia³ania i dokonania
Senatu i senatorów zas³uguj¹ na najszczersze
podziêkowania.

Panie i Panowie! O szczególnym charakterze
izby senatorskiej decyduje tak¿e sposób wyboru
senatorów w okrêgach, wprawdzie wielomanda-
towych, ale wed³ug ordynacji w istocie wiêkszo-
œciowej. Mamy wiêc do czynienia z innym ni¿
w Sejmie rodzajem reprezentacji politycznej wy-
borców – tu jest to reprezentacja œciœle zwi¹zana
z danym okrêgiem wyborczym, z danym regio-
nem. Dodajmy te¿, ¿e w Senacie nie mo¿e siê

przecie¿ znaleŸæ nikt, kto nie uzyska³ w swoim
okrêgu znacz¹cego, wielkiego, masowego wrêcz
poparcia spo³ecznego. Tu, krótko mówi¹c, nie
ma ludzi z koñca list.

Z prawdziw¹ satysfakcj¹ odnotowujê fakt, i¿
w Senacie istnieje silna wiêkszoœæ proeuropej-
ska, zapewne wyraŸniejsza ni¿ w Sejmie. Liczê na
wspó³pracê z t¹ izb¹ w dziedzinie realizacji polity-
ki europejskiej, doceniaj¹c zw³aszcza to, ¿e jeste-
œcie tak blisko problemów Polski lokalnej, pro-
wincjonalnej.

Jestem œwiadomy istnienia pewnego sporu
miêdzy obiema izbami polskiego parlamentu na
temat ich roli w relacjach Polski z instytucjami
unijnymi. Chcê podkreœliæ, ¿e rz¹d nie jest stron¹
w tym sporze. Deklarujê pe³n¹ otwartoœæ na
oczekiwania Senatu i zapewniam, ¿e – niezale¿-
nie od orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
dotycz¹cego tych kwestii – jesteœmy gotowi do
wspó³pracy.

Szanowni Pañstwo! Wczoraj Sejm w g³osowa-
niu wyrazi³ wotum zaufania dla mojego rz¹du.
Nie bêdê przypomina³ priorytetów programo-
wych, które tam przedstawi³em. Wa¿ne jest je-
dnak to, ¿e z tych priorytetów wynikaj¹ zadania,
tak¿e zadania ustawodawcze. Chcia³bym pod-
kreœliæ, ¿e bardzo liczê na efektywn¹ wspó³pracê
z Senatem w tym zakresie.

Panie i Panowie Senatorowie! Panie Marsza³ku!
Dzisiejsza szczególna okolicznoœæ jest dla mnie
okazj¹ do z³o¿enia pañstwu wyrazów uznania za
dotychczasowy trud oraz najlepszych ¿yczeñ na
przysz³¹ pracê. Mam te¿ okazjê z³o¿yæ pañstwu ¿y-
czenia wielu satysfakcji z pracy w Senacie, ale
tak¿e pomyœlnoœci w pracy zawodowej, któr¹ wie-
lu z was kontynuuje, pomyœlnoœci w pracy dla do-
bra kraju. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu premierowi Belce za te s³owa
uznania pod adresem Senatu, jak równie¿ za tê
deklaracjê gotowoœci do dobrej wspó³pracy rz¹du
z Senatem. Dotychczas ta wspó³praca uk³ada³a
siê dobrze. Liczymy, ¿e równie dobrze bêdzie siê
uk³ada³a wspó³praca z rz¹dem pod pañskim kie-
rownictwem.

Szanowni Pañstwo, dziêkujê wszystkim obec-
nym za udzia³ w tym posiedzeniu, którym to po-
siedzeniem wspólnie czcimy jubileusz piêtna-
stolecia istnienia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Zamykam szeœædziesi¹te pi¹te posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
(Oklaski)
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