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Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu  
we współczesnym polskim systemie ustrojowym

I.

Już przeszło dwadzieścia lat minęło od czasu przywrócenia na polskim grun-
cie ustrojowym zasady dwuizbowości parlamentu. Podstawę owych zmian 
stanowią decyzje zapadłe podczas obrad „Okrągłego stołu”2, usankcjono-

1 Autor jest adiunktem w  Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie.

2 Restytucji Senatu dokonano niejako obok przywrócenia instytucji Prezydenta RP. 
W toku debaty celem strony rządowej było ustanowienie urzędu Prezydenta RP, jako gwa-
ranta dotychczasowego ładu ustrojowego. Dla urzeczywistnienia tego celu niezbędne było 
wprowadzenie wyborów pośrednich i wykreowanie silnej pozycji prezydenta wyposażonego 
w kompetencje władcze. Opozycja była temu przeciwna i wysunęła żądania nakierowane na 
bezpośrednie wybory głowy państwa. Przełom w negocjacjach politycznych przyniosła pro-
pozycja zgłoszona przez A. Kwaśniewskiego, zgodnie z którą w zamian za uznanie przez opo-
zycję urzędu prezydenta w kontekście przywoływanym przez stronę partyjno-rządową wy-
bory do Senatu zostaną przeprowadzone w sposób całkowicie wolny i demokratyczny. Na tej 
podstawie została ukształtowana umowa społeczna: „prezydent za demokratycznie wybrany 
Senat”. Zob. R. Mojak, Transformacja ustroju politycznego w latach 1989 – 1997, [w:] Polskie 
prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2006, s. 74; R. Glajcar, Relacje prezydenta 
z organami władzy ustawodawczej, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 roku. Studium politologicz-
ne, pod red. R. Glajcara, M. Migalskiego, Warszawa 2006, s. 64 i n.; J. Jaskiernia, Przesłanki 
aksjologiczne i teleologiczne dualizmu egzekutywy w systemie parlamentarno-gabinetowym i gra-
nice racjonalności tego modelu w świetle doświadczeń III RP, [w:] Studia z prawa konstytucyjne-
go. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, pod red. J. Posłuszne-
go, J. Buczkowskiego, K. Eckhardta, Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 171; T. Słomka, Prezydent 
Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005, s. 70; W. Orłowski, Re-
stytucja Senatu w 1989 r., [w:] Senat II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z konferencji 
zorganizowanej pod patronatem Marszałka Sejmu RP prof. Longina Pastusiaka w 80. Rocznicę 
pierwszego posiedzenia Senatu w III RP, 27 listopada 2002 r., Warszawa 2003, s. 42.
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wane następnie w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r.3 
po nowelizacji z 7 kwietnia 1989 r.4 Postanowiono wówczas, że po niespełna 
półwieczu przerwy przywrócona zostanie druga izba polskiego parlamen-
tu – Senat5. Dwuizbowa struktura władzy ustawodawczej została utrzyma-
na w kolejnych regulacjach rangi konstytucyjnej6.

Z perspektywy minionych dwóch dekad warto poddać analizie, czy ist-
nienie Senatu w  obecnym kształcie pozostaje nadal konieczne, czy może 
lepszym rozwiązaniem byłoby odejście od zasady dwuizbowości polskiego 
parlamentu7. Szczególny asumpt do podjęcia studiów nad tą problematyką 
stanowią liczne wypowiedzi oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli nauki 
prawa konstytucyjnego, politologów czy reprezentantów klas politycznych8. 

3 Dz.U. 1954, nr 43, poz. 190 ze zm.
4 Zob. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej, Dz.U. 1989, nr 19, poz. 101.
5 Zob. M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w  polskim prawie konstytu-

cyjnym, Warszawa 2003, s. 135.
6 Podstawę współczesnego bikameralizmu władzy ustawodawczej stanowi art.  10 

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm. ) statuujący zasadę 
podziału i równowagi władz. Szerzej na ten temat zob. W. Sokolewicz, Podział władz – idea 
polityczna czy zasada prawna?, [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 
1995; R. M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Katowice 2003; tenże, Zasada podziału 
władzy a system rządów parlamentarnych, „Państwo i Prawo” 2009, nr 12, s. 23 i n.; A. Pułło, 
Podział władzy. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytucyjnej 
w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3, s. 13 i n. Por. także moje uwagi i  rozważania na 
temat zasady podziału władz w artykule: Prawnoustrojowy status władzy wykonawczej na tle 
zasady podziału władz w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Z zagadnień współczesnego 
prawa polskiego, pod red. A. Doczekalskiej, Warszawa 2011, s. 143–149.

7 W  szerokim zakresie problematyka funkcjonowania drugich izb parlamentu na tle 
porównawczym została przedstawiona w  pracy zbiorowej pod red. E. Zwierzchowskiego, 
Izby drugie parlamentu, Białystok 1996, passim.

8 W publicystyce prasowej wyrażono w tej kwestii rozbieżne opinie. Krytycznie na te-
mat funkcjonowania Senatu wypowiadał się m. in.: B. Łagowski, O bezużyteczności Senatu, 
„Przegląd” z 6 sierpnia 2001, s. 67. Przeciwne stanowisko zajął Z. Romaszewski, Gdy zabrak-
nie gwaranta, „Rzeczpospolita” z 6 września 2001, s. 8. Charakter szczególny należy przypi-
sać dyskusji, która miała miejsce podczas 51. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i  Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego w Warszawie, w dniach 19–21 czerwca 2009 r. W toku Konferencji 
poruszono m. in. problematykę zasad funkcjonowania Sejmu w Polsce w latach 1989–1997, 
a  także zagadnienie potrzeby dalszego funkcjonowania Senatu. Szerzej w  tej kwestii zob. 
J. Trzciński, S. Rogowski, Kształtowanie się pozycji ustrojowej i zasad funkcjonowania Sejmu 
1989–1997. Wybrane zagadnienia, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. 
Ogólnopolski Zjazd Katedr i  Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Warszawa, 19–21 czerwca 
2009, pod red. M. Zubika, Warszawa 2010, s. 189–202; K. Skotnicki, Senat III RP – nieprze-
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Trudno jednak sformułować w  tym zakresie jednoznaczną konkluzję. Po-
wstały bowiem dwa odrębne nurty: jeden postulujący potrzebę definitywne-
go zniesienia Senatu, drugi natomiast promujący jego – mniej lub bardziej 
gruntowną – reformę.

Wnikliwa analiza zmian normatywnych odnoszących się do Senatu, 
wprowadzanych do polskiego systemu prawnego w  okresie intensywnej 
transformacji ustrojowej prowadzi do wniosku, że w miarę klarowna wizja 
drugiej izby parlamentu istniała de facto jedynie w chwili jej przywrócenia 
do polskiego systemu ustrojowego w  1989 roku. Reformatorom konstytu-
cji przyświecały wówczas dwa zasadnicze cele związane z jej funkcjonowa-
niem9. Po pierwsze, chciano nawiązać do sprawdzonych form ustrojowych 
wolnościowej demokracji parlamentarnej, mających solidne podstawy w ro-
dzimej tradycji ustrojowej. Kolejnym celem ustawodawcy konstytucyjnego 
było przeprowadzenie wyborów do Senatu w sposób całkowicie demokra-
tyczny, odmiennie aniżeli częściowo wówczas reglamentowane wybory do 
Sejmu. Chciano w ten sposób zagwarantować swobodną rywalizację wszyst-
kich kandydatów na deputowanych, bez względu na ich polityczne preferen-
cje10. Na tej podstawie doszło do włączenia opozycji „Solidarnościowej” do 
życia politycznego, legitymizując tym samym demokratyczne rudymenty 
nowego ustroju państwowego11.

Przeprowadzane w  kolejnych latach zasadnicze zmiany ustrojowe po-
wszechnie określane mianem transformacji ustrojowej nie dotyczyły jed-
nak Senatu. Wprawdzie podejmowano pewne decyzje o charakterze cząst-
kowym korygujące różne aspekty dwuizbowości parlamentu12. Miały one 

myślany czy niepotrzebny?, [w:] Dwadzieścia lat..., s. 203–227, oraz zapis dyskusji na temat obu 
referatów, tamże, s. 228–246.

9 Szeroka analiza tych celów i przesłanek została przedstawiona w monografii W. Or-
łowskiego, Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji, Zamość 2000, passim.

10 Zob. W. Sokolewicz, O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11, s. 7.
11 Odnotowania wymaga słuszne spostrzeżenie L. Garlickiego, w ocenie którego po-

traktowano wówczas Senat w sposób instrumentalny, jako swego rodzaju „substytut demo-
kracji”. Zob. L. Garlicki, Uwaga nr 8 do rozdziału IV Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz, t. I, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999, s. 5.

12 Nie wchodząc w szczegóły tej problematyki, można jedynie wzmiankować, iż były 
to zarówno korekty mające na celu „dowartościowanie” pozycji i roli ustrojowej Senatu, jak 
również działania mające na celu zwiększenie dominującej roli Sejmu. Por. Z. Witkowski, Se-
nat w Polsce – cztery lata doświadczeń, [w:] Zagadnienie dwuizbowości w europejskich systemach 
parlamentarnych. Seminarium, Biuro Studiów i Analiz Senatu, Warszawa 1994, s. 4.
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jednak charakter w dużym stopniu przypadkowy, częstokroć stanowiąc je-
dynie konsekwencję zmian przeprowadzanych w odmiennych od parlamen-
tu obszarach ustroju państwa13. Od zarania III Rzeczypospolitej Polskiej nie 
dokonano więc żadnych istotnych modyfikacji w  obszarze funkcjonowa-
nia Senatu, utrzymując pierwotnie zdeterminowany model dwuizbowości14. 
Uznać należy, że współczesna konstrukcja Senatu nie zapewnia uzyskania 
optymalnych korzyści wynikających z  zasady dwuizbowości parlamen-
tu15. W szczególności należy tu wskazać racjonalizowanie procesu ustawo-
dawczego poprzez zmniejszanie ryzyka uchwalania ustaw niedopracowa-
nych oraz ustaw forsowanych w Sejmie przez większość dominującą tę izbę. 
W konsekwencji jakość tworzonego przez parlament prawa winna być lep-
sza zarówno pod względem jasności i precyzji przepisów jak również trafno-
ści przyjmowanych rozwiązań16.

Daleka od doskonałości wizja Senatu ukształtowana w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. nie implikuje jednak – w mojej oce-
nie – potrzeby definitywnej likwidacji tej instytucji. W doktrynie formuło-
wane są wprawdzie tego typu postulaty17. Wydaje się, że są one podyktowane 
względami natury politycznej jak również (a może nawet przede wszystkim) 
ułomnościami współczesnej konstrukcji normatywnej. Brak jednak katego-
rycznych argumentów przemawiających na korzyść odejścia od zasady dwu-
izbowości polskiego parlamentu. Chcąc zapobiec pochopnej likwidacji Sena-

13 Zob. M. Dobrowolski, W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamen-
tu, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2, s. 32. Por. L. Garlicki, Uwaga do art. 97 Konstytucji, [w:] 
Konstytucja..., s. 2.

14 W  szerokim zakresie zagadnienie drugiej izby polskiego parlamentu w  kolejnych 
regulacjach ustrojowych po 1989 r. opisują m. in.: W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 10 i n.; 
K. Skotnicki, Senat III RP..., s. 212 i n., P. Czarny, Zmiany pozycji ustrojowej Senatu w „Ma-
łej Konstytucji”, [w:] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. 
M. Kruk, Warszawa 1993, s. 102.

15 W doktrynie wyrażono nawet pogląd, iż współczesne usytuowanie Senatu sprowa-
dza go do roli średniej jakości biura legislacyjnego, bowiem nie zasiadają w nim zawodowi 
legislatorzy dbający o poprawność legislacyjną uchwalanych ustaw. Zob. M. Dobrowolski, 
W sprawie..., s. 35.

16 Zob. M. Granat, M. Dobrowolski, Jaka reforma Senatu?, „Państwo i Prawo” 2002, z. 5, 
s. 77–78.

17 Zob. P. Sarnecki, Odpowiedź na pytania w  dyskusji, [w:] Zagadnienia współczesnego 
prawa konstytucyjnego, pod red. A. Pułły, Gdańsk 1993, s. 211.
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tu, w pierwszej kolejności wypada rozważyć możliwe sposoby i kierunki jego 
modyfikacji18. Tej właśnie problematyce zostaną poświęcone dalsze uwagi.

II.

Punktem wyjścia w dalszych rozważaniach odnośnie rewizji konstrukcji Se-
natu jest ustalenie, jaką rolę ustrojową powinna współcześnie pełnić druga 
izba parlamentu. Na tej podstawie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, w jakim kierunku powinny zmierzać modyfikacje materii norma-
tywnej optymalizujące funkcjonowanie Senatu.

Senat, wespół z Sejmem tworzy w Polsce bikameralny parlament – kon-
stytucyjny segment władzy, w  którym zapadają rozstrzygnięcia decydują-
ce o dalszych losach państwa i społeczeństwa. Swymi decyzjami parlament 
w sposób pośredni urzeczywistnia interesy suwerena, w rękach którego sta-
le i niezmiennie spoczywa najwyższa władza w państwie.

Zasadniczą determinantą funkcjonowania drugiej izby parlamentu jest 
wyrażenie przez nią odmiennego w stosunku do Sejmu spojrzenia na ana-
lizowane materie. Senat – określany niegdyś izbą wyższą – pełnić ma funk-
cję narzędzia przeciwdziałającego „pospiesznej legislacji”. W związku z tym 
winien wpływać na procesu ustawodawczy poprzez zmniejszenie ryzy-
ka uchwalania ustaw, które zostały w Sejmie skonstruowane nietrafnie, lub 
przeforsowane minimalną wymaganą większością głosów. W dalszej kolej-
ności zadaniem Senatu jest również usuwanie błędów legislacyjnych poprzez 
podejmowanie działań nakierowanych na udoskonalanie rozwiązań ustawo-
wych przyjętych przez Sejm. Realizacja tych doniosłych celów bynajmniej 
nie oznacza, że senatorowie lepiej sprawują funkcję parlamentarzystów, ani-
żeli posłowie19. Istota zagadnienia tkwi w odmiennym składzie osobowym 
oraz innych procedurach funkcjonowania każdej z  izb. Najbardziej pożą-
dana jest sytuacja, kiedy składy polityczne Sejmu i Senatu znacząco się od 
siebie różnią. Przedstawiając odmienne aniżeli pierwsza izba spojrzenie na 

18 Podobne stanowisko zajmuje większość przedstawicieli doktryny prawa konstytu-
cyjnego. Zob. m. in. W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 11; M. Granat, M. Dobrowolski, Zasa-
da..., s. 80; K. Skotnicki, Senat III RP..., s. 227; tenże, Kilka uwag..., s. 350.

19 Zob. M. Dobrowolski, W sprawie..., s. 42.
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analizowaną kwestię Senat zyskuje mocniejsze uzasadnienie dla swojego ist-
nienia20. Zwiększeniu ulega również spektrum potencjalnych rozwiązań.

Jak już wzmiankowano, współczesna konstrukcja ustrojowa Senatu dale-
ka jest od doskonałości, przez co organ ten nie jest w stanie należycie speł-
niać zadań stanowiących istotę jego funkcjonowania. Optymalizacja funkcji 
drugiej izby w zakresie realizowania przez nią wskazanych wyżej zadań im-
plikuje dokonanie kilku zasadniczych modyfikacji przepisów ustrojowych.

Pierwszą z postulowanych zmian jest uniezależnienie kadencji izb parla-
mentu. Współczesna konstrukcja ustrojowa przewiduje powiązanie kaden-
cji Sejmu i Senatu oraz równoczesne przeprowadzanie wyborów do obu izb 
(art. 98 Konstytucji). Taka regulacja nie jest w stanie zagwarantować Sena-
towi stosownej samodzielności ergo zwiększenia racjonalności procesu usta-
wodawczego21. Przeprowadzanie wspólnych wyborów nigdy bowiem nie 
stworzy szans do odmiennego ukształtowania składu politycznego każdej 
z izb. W praktyce ugrupowanie polityczne, które zwycięża w wyborach do 
Sejmu, uzyskuje również większość mandatów w  drugiej izbie22. Stąd po-
wstaje potrzeba skonstruowania mechanizmu elekcyjnego zapewniającego 
dyferencjację polityczną parlamentu. Jest to jedna z istotnych modyfikacji, 
która umożliwi drugiej izbie reprezentowanie odmiennego od Sejmu zapa-
trywania na to samo zagadnienie. W doktrynie wskazuje się nawet, iż jest 
to jeden z istotnych warunków istnienia autentycznej dwuizbowości parla-
mentu23.

20 Zob. W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 8.
21 W tym kontekście przywołania wymaga pogląd A. Mycielskiego, w ocenie którego 

„od ukształtowania kadencji zależy stopień stałości legislatywy, a przez to i stopień samo-
dzielności i  reprezentacji narodowej”. Zob. A. Mycielski, Polskie prawo polityczne, Kraków 
1947, s. 61.

22 Wymaga również odnotowania, że zdecydowanie większa uwaga ugrupowań poli-
tycznych oraz wyborców koncentruje się na wyborach do Sejmu. W konsekwencji do Senatu 
częstokroć kandydują osoby słabo znane bądź w ogóle nieznane elektoratowi. Por. K. Skot-
nicki, Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i  na system wyborczy. Zarys problematyki, 
„Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 23 i n.

23 Zob. J. Szymanek, Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich pań-
stwach unitarnych), Warszawa 2004, s.  18. Por. L. Garlicki, Idea dwuizbowości w  parlamen-
taryzmie europejskim. Wizje przyszłości, [w:] Zagadnienia dwuizbowości w europejskich syste-
mach parlamentarnych. Seminarium BSiA Senatu, Warszawa 1994, s. 4 i n. Tego typu uwagi 
formułowano już w toku obrad Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Zob. 
wypowiedź J. Szymańskiego, Biuletyn KKZN 1995, nr XVIII, s. 64.
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Uniezależnienie kadencji izb parlamentarnych i wprowadzanie większej 
aniżeli współcześnie heterogeniczności ich składu politycznego samo w so-
bie nie będzie wystarczające dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W tym 
celu niezbędne jest również dokonanie zmian w zakresie funkcji i kompe-
tencji Senatu. Podstawowym zadaniem, które ustrojodawca przypisał Sena-
towi jest – wespół z Sejmem – sprawowanie władzy ustawodawczej24. Kom-
petencje obu izb w tej dziedzinie zostały jednak zdeterminowane w sposób 
zasadniczo odmienny. Zgodnie z ukształtowanym w Polsce modelem dwu-
izbowości nierównoprawnej dominującą rolę w  procesie ustawodawczym 
odgrywa Sejm25. Uprawnienia Senatu pozostają w tym zakresie zdecydowa-
nie bardziej skromne. Ta swoista marginalizacja roli drugiej izby parlamen-
tu nie wpływa korzystnie na jakość prawa. Właściwym rozwiązaniem by-
łoby dokonanie stosownych modyfikacji w postaci zwiększenia roli Senatu 
w procedurze ustawodawczej. Nie jest to jednoznaczne ze zrównaniem po-
zycji obu izb parlamentu26. Należy jednak uznać, że Senat winien odgrywać 
w tym procesie nieco silniejszą rolę i być dla Sejmu w większym stopniu ani-
żeli obecnie partnerem w kształtowaniu treści ustaw27.

Poza modyfikacjami dotyczącymi funkcji ustawodawczej na uwagę za-
sługuje również reforma Senatu w  zakresie funkcji kontrolnej. Na grun-
cie obowiązujących przepisów prawnych pozostaje wątpliwym, czy Senat 
w ogóle został w tę funkcję wyposażony28. Owe wątpliwości powstają na tle 
redakcji art.  95 ust.  1 Konstytucji. Z brzmienia tego przepisu wynika bo-
wiem, że wykonywanie funkcji kontrolnej w stosunku do rządu powierzono 

24 Zob. L. Garlicki, Uwaga nr 2 do art. 121 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t. II, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2001, s. 1.

25 Zob. M. Masternak-Kubiak, J. Trzciński, System rządów w Konstytucji RP z 2 IV 1997. 
Analiza kompetencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5, s. 49. Nierównorzędność Sejmu 
i Senatu w toku procesu legislacyjnego została również podkreślona w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego. Zob. m. in. wyrok TK z 2 czerwca 1998 r., sygn. akt: K 3/98, OTK ZU 
1998, nr 4, poz. 52, s. 339; wyrok TK z 23 lutego 1999 r., sygn. akt K 25/98, OTK ZU 1999, 
nr 2, poz. 23, s. 139.

26 Nigdy z resztą w polskiej tradycji ustrojowej taka sytuacja nie miała miejsca. Zawsze 
początek procesu legislacyjnego następował w Sejmie, zaś rola drugiej izby sprowadzała się 
do zajęcia stanowiska wobec tekstu uchwalonego przez Sejm. Zob. L. Garlicki, Uwaga nr 3 do 
art. 121 Konstytucji..., s. 3.

27 Zob. K. Skotnicki, Kilka uwag..., s. 353.
28 Szerzej w tym zakresie zob. P. Sarnecki, Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospo-

litej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6, s. 9–27.
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do wyłącznej kompetencji Sejmu29. W konsekwencji na gruncie ustawy za-
sadniczej nie da się odnaleźć podstaw przyznających Senatowi wykonywa-
nie rzeczonej funkcji. Nie można natomiast wykluczyć przyznania drugiej 
izbie parlamentu pewnych kompetencji kontrolnych w drodze ustawodaw-
stwa zwykłego. Jak słusznie zauważa L. Garlicki, Konstytucja nie ustana-
wia wymogu, aby w jej przepisach zakotwiczona była każda konkretna kom-
petencja którejś z izb. Dopuszczalne wydaje się zatem przyznanie Senatowi 
pewnych uprawnień o charakterze kontrolnym w drodze regulacji ustawo-
wej30. Należy jednak pamiętać, że kompetencji organów państwowych nie 
można domniemywać31. Prowadzi to do konkluzji, że wprawdzie na grun-
cie ustawodawstwa zwykłego dopuszczalne jest wyposażenie Senatu w pew-
ne uprawnienia o charakterze kontrolnym. Muszą one jednak być ukształ-
towane w  sposób wyraźny i  w  wymiarze nienaruszającym podstawowego 
charakteru zadań Sejmu. W odmiennym przypadku regulacje takie można 
by uznać za sprzeczne z Konstytucją32. Zabiegiem niedopuszczalnym było-
by natomiast określenie kompetencji kontrolnych Senatu w regulaminie tej 
izby. Skoro bowiem organy państwowe – stosownie do wyrażonej w art. 7 
Konstytucji zasady legalizmu  – działają na podstawie i  w  granicach pra-
wa33, stąd należy wykluczyć możliwość przypisania sobie danej kompeten-

29 Za takim tokiem rozumowania przemawia ponadto brak – znanej z wcześniejszych 
przepisów ustrojowych – regulacji przewidującej udział w obradach Senatu premiera bądź 
innych członków rządu (zob. art. 12 w zw. z art. 26 tzw. Małej Konstytucji, tj. Ustawy kon-
stytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawo-
dawczą i  wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o  samorządzie terytorialnym, Dz.U. 
Nr 84, poz. 426 ze zm.).

30 Zob. L. Garlicki, Kompetencje kontrolne Senatu? Uwagi na marginesie artykułu prof. 
Pawła Sarneckiego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6, s. 34.

31 Podkreślił do Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt 
W 7/94, OTK 1994, cz. I, poz. 23, s. 212. We uchwale tej Trybunał wyjaśnił: „z konstytucyj-
nej zasady legalności, jak również zasady demokratycznego państwa prawa wynika jedno-
znaczny wniosek, że w przypadku, gdy normy prawne nie przewidują wyraźnie kompetencji 
organu państwowego, kompetencji tej nie wolno domniemywać i w oparciu o inną rodzajo-
wo kompetencję przypisywać ustawodawcy zamiaru, którego nie wyraził”.

32 Zob. L. Garlicki, ibidem. Por. K. Skotnicki, Kilka uwag..., s. 352.
33 W opozycji do rzeczonej zasady stoją również – znane z praktyki ustrojowej początku 

lat dziewięćdziesiątych – próby wykraczania przez Senat poza zakres jego konstytucyjnych 
kompetencji dotyczących kontroli nad rządem. Praktykę tę, jako niemającą jakiejkolwiek 
podstawy prawnej należy uznać za niedopuszczalną. Zob. W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 8.
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cji w sposób autonomiczny przez sam organ34. Niemniej dokonanie mody-
fikacji w postaci wyposażenia Senatu na gruncie ustawodawstwa zwykłego 
w pewne uprawnienia o charakterze kontrolnym mogłoby zrodzić trudno-
ści w interpretacji, czy uprawnienia te nie naruszają podstawowego charak-
teru Sejmu ergo czy nie są sprzeczne z postanowieniami ustawy zasadniczej. 
Zabiegiem wymagającym rozważenia przez ustrojodawcę jest więc dokona-
nie odpowiednich zmian w materii konstytucyjnej. Na tej podstawie możli-
we będzie ustanowienie instytucji umożliwiających senatorom uzyskiwanie 
stosownych informacji od rządu, co pozwoli na rzetelne wypełnianie powie-
rzonych im funkcji i kompetencji.

III.

Przyjmując za podstawę wskazane w punkcie poprzedzającym kierunki mo-
dyfikacji Senatu wymaga rozważenia jakie konkretne zmiany będą optymal-
ne dla osiągnięcia założonych celów.

Nie budzi wątpliwości, że wyłanianie składu Senatu w sposób odmien-
ny, aniżeli skład pierwszej izby parlamentu wpłynęłoby na mocniejsze uza-
sadnienie jego istnienia. Toteż realizacja pierwszej z postulowanych zmian, 
tj. rozdzielenia kadencji izb parlamentarnych wymaga rozważenia kilku 
modyfikacji. Pierwszą z nich jest wydłużenie kadencji Senatu do sześciu lat 
z odnowieniem co dwa lata jednej trzeciej składu izby35. Wprawdzie manka-
mentem tego zabiegu byłoby zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych 
w Polsce wyborów. Niemniej takie rozwiązanie zapewniłoby bardziej stabil-
ną pracę drugiej izby, wpływając korzystnie na nabycie przez jej członków 
większego doświadczenia w pracy parlamentarnej ergo na podniesienie ja-
kości legislacji. Pozostawałoby również koherentne wobec wprowadzonych 
na mocy kodeksu wyborczego, jednomandatowych okręgów wyborczych 
w wyborach do Senatu36. Proponowane wydłużenie kadencji Senatu bez wąt-
pienia stanowiłoby również zachętę dla kandydatów na senatorów, stwarza-

34 Zob. P. Sarnecki, Problem dwuizbowości parlamentu, [w:] Zagadnienia prawa parla-
mentarnego. Materiały XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyj-
nego, Serock 2–3 czerwca 2006 r., pod red. M. Granata, Warszawa 2007, s. 173.

35 Tego typu regulację postulowano w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadze-
nia Narodowego. Zob. Biuletyn KKZN z 1997 r., nr XLIV, s. 129.

36 Zob. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 112.



86 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/1

jąc w ten sposób w pewnym sensie przeciwwagę dla występującej współcze-
śnie większej popularności wyborów do Sejmu37.

W doktrynie zgłaszane są propozycje uczynienia z Senatu tzw. „izby sa-
morządowej” poprzez ustanowienie wyborów pośrednich i  dokonywa-
nie elekcji Senatorów przez specjalne kolegia tworzone na szczeblu woje-
wództw bądź ich części38. Owe kolegia miałyby skupiać osoby pochodzące 
z wyborów powszechnych i bezpośrednich do organów samorządu teryto-
rialnego, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych zasiada-
jących w radach gmin, powiatów i sejmikach województw. Postulowane roz-
wiązanie nie wydaje się jednak zasadne. Nie wpłynie ono na ograniczenie 
politycznego charakteru tej izby, bowiem również wybory do organów sta-
nowiąco-kontrolnych samorządu terytorialnego mają charakter stricte po-
lityczny39. Rozważenia wymaga natomiast rozszerzenie katalogu podmio-
tów mogących zgłaszać kandydatów na senatorów. Współcześnie mogą to 
uczynić wyłącznie partie polityczne oraz wyborcy (art. 100 ust. 1 Konstytu-
cji). Uzasadnione byłoby przyznanie takich uprawnień także m. in. instytu-
cjom naukowym, samorządom zawodowym czy organizacjom społecznym. 
Stworzyłoby to możliwość zasiadania w Senacie przedstawicieli różnorod-
nych gremiów społecznych40.

Zabiegiem godnym przemyślenia jest umożliwienie zasiadania w Senacie 
osób piastujących niegdyś wysokie stanowiska państwowe, tytułem przykła-
du, byłych prezydentów, premierów, Rzeczników Praw Obywatelskich czy 
prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Do rozwiązania pozostaje wpraw-
dzie kilka zagadnień teoretycznych m. in. moment wyrażenia zgody na obję-
cie funkcji Senatora oraz obliczenie quorum niezbędnego do podejmowania 
uchwał. Niemniej fachowa wiedza tych podmiotów oraz ich doświadczenie 
stanowiłyby pozytywny wkład w prace izby, nie uchybiając przy tym – jak 
się wydaje – zasadzie reprezentacji politycznej ani zasadzie demokratyczne-
go państwa prawnego41.

37 Zob. M. Granat, M. Dobrowolski, op.cit. s. 78.
38 Tytułem przykładu, zob. M. Dobrowolski, W sprawie..., s. 51.
39 Zob. K. Skotnicki, Kilka uwag..., s. 356.
40 Por. W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 17.
41 Należy wszak pamiętać że Senat jest organem skupiającym reprezentantów narodu, 

zaś ewentualne zmiany jego konstrukcji nie mogą zakłócić tej nadrzędnej, konstytucyjnej 
funkcji. Por. M. Dobrowolski, W sprawie..., s. 51.
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Dokonując modyfikacji pozycji Senatu w zakresie jego wpływu na pro-
cedurę legislacyjną w pierwszej kolejności należałoby poddać analizie moż-
liwość rewizji art. 121 ust. 1 Konstytucji. W świetle tego przepisu Marsza-
łek Sejmu przekazuje Senatowi uchwaloną przez Sejm ustawę. Regulacja ta 
rodzi pewną niekonsekwencję. Dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy usta-
wa została już wprawdzie uchwalona przez Sejm, aczkolwiek nadal możliwe 
jest wprowadzenie do jej tekstu modyfikacji42. W tym kontekście wymaga 
odnotowania spostrzeżenie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 
ustrojodawca posługuje się pojęciem ustawy w sposób niejednolity43. Z jed-
nej strony mowa jest o ustawie w znaczeniu formalnym, tj. uchwale Sejmu 
po przejściu procedury czytań projektu ustawy. Z drugiej strony mowa jest 
o ustawie w znaczeniu materialnym, jako o finalnym produkcie procedury 
legislacyjnej – uchwale Sejmu po rozpatrzeniu jej przez Senat i przyjęciu lub 
odrzuceniu zgłoszonych przezeń poprawek. Procedura ustawodawcza ulega 
więc sztucznemu podziałowi na dwa wzajemnie niezależne etapy.

Mając na uwadze powyższe, godne przemyślenia byłoby rozwiązanie, 
znane z  okresu II Rzeczypospolitej Polskiej, przewidujące skierowanie do 
Senatu nie gotowej ustawy, a projektu ustawy, nad którym będą prowadzone 
dalsze prace44. Również w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego postulowano, choć bezowocnie, przyjęcie takiej koncepcji45. 
Niesie ona za sobą co najmniej dwie korzyści. Z jednej strony dowartościo-
wuje Senat w procedurze legislacyjnej. Z drugiej strony nadaje tej procedurze 
większą przejrzystość, wprowadzając jednolite rozumienie pojęcia ustawy. 
Nie można przy tym a  priori zakładać, że taka regulacja znacznie zwięk-

42 Podobne stanowisko, aczkolwiek na tle Małej Konstytucji z 1992 r. zajął K. Skotnic-
ki, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich 
państw unitarnych, Warszawa 2005, s. 15.

43 Zob. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K z 23 listopada 1993 r., sygn. akt: K 
5/93, OTK 1993, cz. II, poz. 39, s. 386. Zob. także M. Dobrowolski, Glosa do wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r., (sygn. akt K 14/02), „Przegląd Sejmowy” 2002, 
nr 6, s. 84 i n.

44 Należy przyjąć, że jedynym dopuszczalnym wyjątkiem od tej reguły byłoby orze-
czenie przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności z Konstytucją tych przepisów ustawy, 
które pozostają z nią nierozerwalnie związane (art. 122 ust. 4). Do zmian w tekście ustawy 
nie może natomiast doprowadzić wydanie przez TK orzeczenia stwierdzającego niezgod-
ności ustawy z Konstytucją jak również skorzystanie przez Prezydenta z prawa weta usta-
wodawczego. Por. M. Dobrowolski, O  pojęciu „ustawa” w  procesie legislacyjnym, „Przegląd 
Sejmowy” 2003, nr 2, s. 26.

45 Zob. „Biuletyn KKZN” 1995, nr XX, s. 25 i n.
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szy swobodę drugiej izby w zakresie wprowadzania poprawek do projektu 
ustawy. Aktualność zachowuje bowiem orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, z którego jednoznacznie wynika, że niedopuszczalne jest wprowa-
dzanie do ustaw nowelizujących materii i zagadnień, które nie były rozpatry-
wane przez Sejm ani nie stanowiły przedmiotu inicjatywy ustawodawczej46.

Zbytnim uproszczeniem byłoby podejmowanie próby wzmocnienia po-
zycji Senatu wyłącznie przez dokonanie modyfikacji treści art. 121 ust. 1 
Konstytucji. Nie mniej istotne wydaje się wykreowanie rozwiązań zapew-
niających dialog i  optymalną współpracę pomiędzy obiema izbami par-
lamentu. Parlament jest bowiem organem władzy państwowej funkcjo-
nującym w  przestrzeni politycznej. Można stwierdzić, że polityka jest 
immanentnym elementem funkcjonowania polskiego ustawodawstwa. 
Większość form oddziaływania parlamentu na rzeczywistość społeczną 
ma bowiem postać decyzji politycznych podejmowanych z  ramienia po-
szczególnych partii i ugrupowań. W związku z tym procedura legislacyjna 
powinna być na tyle elastyczna, aby stwarzać przestrzeń na podjęcie dys-
kusji pomiędzy izbami i podejmowanie decyzji po dokonaniu stosownego 
politycznego dialogu47. Wydaje się, że adekwatnym rozwiązaniem byłoby 
powołanie specjalnie utworzonej w  tym celu komisji mediacyjnej repre-
zentującej w  równej liczbie przedstawicieli obu izb parlamentu48. Na tej 
podstawie możliwe będzie podjęcie wewnątrzparlamentarnej współpracy 
zorientowanej na wybór optymalnych sposobów regulacji poszczególnych 
aspektów życia społecznego. Aby jednak funkcjonowanie komisji media-
cyjnej nie wprowadzało zbytniej przewlekłości procesu ustawodawczego, 
niezbędnym byłoby określenie sztywnych terminów, w których jej prace 
winny zostać zakończone. Stanowisko komisji powinno następnie zostać 
poddane pod głosowane przez obie izby zwykłą większością głosów. Do-

46 Zob. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 1993 r., sygn. akt: 
K 5/93, OTK 1993 Nr 2, poz. 39.

47 Podobne stanowisko wyraził Trybunał Konstytucyjny, w ocenie którego tekst usta-
wy przyjęty w wyniku procedury ustawodawczej ma stanowić „wynik jego rozważenia przez 
różne gremia parlamentarne w określonych prawem odstępach czasu”. Owa dyskusja pomię-
dzy izbami służyć ma sprawności i racjonalizacji procesu ustawodawczego, aby mogło być re-
alizowane podstawowe zadanie parlamentu, którym jest uchwalanie „dobrego prawa”. Zob. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 1999 r., sygn. akt: K 25/98, OTK ZU 1999, 
poz. 23, s. 138; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 1997 r., sygn. akt: K 25/97, 
OTK ZU 1997 Nr 3–4, poz. 35, s. 334. Por. M. Dobrowolski, W sprawie..., s. 41.

48 Zob. K. Skotnicki, Kilka uwag..., s. 354.
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piero w przypadku braku wspólnych ustaleń lub wspólnie wypracowanego 
stanowiska powinno dojść w Sejmie do głosowania nad odrzuceniem sta-
nowiska Senatu.

Krytycznie należy ocenić konstytucyjny wymóg bezwzględnej większo-
ści głosów potrzebny dla odrzucenia przez Sejm stanowiska Senatu49. Nale-
ży przyjąć, że partia rządząca mająca poparcie w większości parlamentarnej 
jest w stanie bez trudu zgromadzić wymaganą liczbę głosów. Zasadne byłoby 
więc dokonanie modyfikacji w tym zakresie, tytułem przykładu przez wpro-
wadzenie kwalifikowanej większości 3/5 głosów w  obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów (wymaga rozważenia, czy nie nawet usta-
wowej liczby posłów). Taka regulacja stanowiłaby lepszą niż obecnie gwa-
rancję, że ostateczny tekst ustawy zostanie uchwalony w wyniku konsensusu 
parlamentarnego, nie zaś na skutek narzucenia stanowiska przez dominują-
cą opcję polityczną50.

Stosownie do uwag poczynionych w punkcie poprzedzającym, jednym 
z właściwych kierunków reformy Senatu jest wyraźne przyznanie mu pew-
nych instrumentów w zakresie funkcji kontrolnej. Wydaje się, że właści-
wym kierunkiem zmian byłoby wyposażenie senatorów, podobnie jak po-
słów w prawo występowania z interpelacjami, zapytaniami oraz pytaniami 
w sprawach bieżących. Współczesnym substytutem tej kompetencji jest in-
stytucja tzw. oświadczeń senatorskich, o których mowa w art. 49 Regula-
minu Senatu51. Chcąc jednak uniknąć zbędnych spekulacji odnośnie samo-
dzielnego przypisywania sobie przez Senat funkcji kontrolnej, przy braku 
wyraźnej regulacji konstytucyjnej, należy rozważyć zmianę treść art.  95 
ust.  2 Konstytucji, poprzez wyposażenie w  ową funkcję expressis verbis 
także drugiej izby parlamentu. Proponowane rozwiązanie ma dwojakie 
uzasadnienie. Z jednej strony wynika ono z rodzimej tradycji ustrojowej, 
w której z powodzeniem odnajdywało zastosowanie. Uprawnienia kontro-

49 Zob. W. Sokolewicz, O potrzebie..., s. 15; M. Dobrowolski, W sprawie..., s. 47.
50 Zob. K. Skotnicki, Kilka uwag..., s. 355.
51 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 23 listopada 1990  r. Regulamin 

Senatu, M.P. 2002, nr 54, poz. 741 ze zm. W świetle wskazanego przepisu jeżeli oświadczenia 
te zawierają wnioski i  uwagi kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli or-
ganów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwłocznie przekazywane przez 
Marszałka Senatu do wskazanych adresatów w celu zajęcia stanowiska. Adresaci pozostają 
obowiązani do udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
przekazania oświadczenia.
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lne Senatu były przeto określone już w ustawie rządowej z 3 maja 1791 r. 
Następnie stosowne kompetencje przyznano Senatowi w  obu konstytu-
cjach międzywojennych52. Z drugiej strony jednoznaczne wyposażenie se-
natorów w uprawnienia kontrolne stworzyłoby im możliwość uzyskiwania 
od Rady Ministrów informacji niezbędnych z perspektywy prawidłowego 
i rzetelnego wykonywania funkcji i kompetencji przez tę izbę.

IV.

Praktyka niespełna piętnastu lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej ukazuje, że zagadnienie dwuizbowości parlamentu i związana 
z nim problematyka kształtu i zasad funkcjonowania Senatu stanowią jeden 
z ważkich problemów ustrojowych. Wszak regulacje w tym zakresie rzutują 
przede wszystkim na proces legislacyjny ergo na jakość prawa w Polsce. Ce-
lem niniejszego artykułu nie jest znalezienie gotowego antidotum na wszel-
kie możliwe bolączki związane ze współczesną konstrukcją drugiej izby pol-
skiego parlamentu, a  jedynie poddanie głębszej refleksji możliwych zmian 
w tym zakresie. W założeniu autora poczynione uwagi i spostrzeżenia mają 
stanowić impuls i pożyteczny przyczynek do ewentualnych dalszych dysku-
sji, a w konsekwencji do racjonalnych modyfikacji obowiązujących rozwią-
zań ustrojowych.

Summary

Remarks about the Need for the Modification of the Upper House of  
Parliament  in the Contemporary Polish Political System

The article constitutes a monograph on issues of the alteration of the second ho-
use of the Parliament in the Polish political model. In the beginning there was 
explained the genesis of the contemporary shape of the Senate in the system of 
the state authorities. There was established that the contemporary political con-

52 Na podstawie art.  37 w  zw. z  art.  33 Konstytucji marcowej senatorowie na równi 
z posłami mogli kierować interpelacje do członków rządu. Na podstawie art. 46 ust. 2a Kon-
stytucji kwietniowej Senat został włączony w procedurę uchwalania rządowi lub ministrom 
wotum nieufności.
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cept of this house of the Parliament doesn’t guarantee an optimum performan-
ce before of her function and competence. However to prevent the hasty liqu-
idation of the Senate there were considered possible directions of his alteration.


