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„Skoro chodzi
o system reprezentacyjny dwuizbowy, pierwszym
warunkiem ustroju parlamentarnego jest, aby obie izby
przedstawiały żywioły narodowe istotne i pozytywne, pochodzące
ze źródeł ściśle odrębnych, aby obie opierały się na zasadach istotnie różnych
i niezależnych jedna od drugiej.
Bez tego warunku system dwuizbowy byłby spaczony w zasadzie (...)1.

Koncepcje struktury i roli Senatu w projektach
zmiany konstytucji w latach 1928–1935

Określenie poprzez dekrety Naczelnika Państwa i ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego podstaw ustrojowych państwa –
w tym jego republikańskiego modelu – postawiło w centrum dyskusji politycznej kwestie struktury naczelnych władz i relacji pomiędzy
nimi. Pierwszą jej odsłoną stały się prace nad „Małą Konstytucją”,
która wzmacniając egzekutywę, szczególnie urząd Naczelnika Państwa, dała asumpt do licznych sporów kompetencyjnych, targających Rzeczpospolitą w pierwszych latach niepodległości.
Głównym przedmiotem konfliktu pomiędzy największymi obozami politycznymi odrodzonego państwa była kwestia struktuA. Cieszkowski, O Izbie wyższej i arystokracji naszych czasów (przełożył
z francuskiego syn autora), Poznań 1908, s. 13. Pierwsze wydanie pracy Augusta
Cieszkowskiego miało miejsce w roku 1844. Vide: A. Cieszkowski, De la pairie
et de l’aristocratie modernę, Paris 1844.
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ry legislatywy. Tym samym stosunek do jedno- lub dwuizbowego
parlamentu stał się jednym z podstawowych wyznaczników prawicowości lub lewicowości. Należy jednak podkreślić, że rozważania
wokół kształtu systemu politycznego odrodzonego państwa podejmowano już w trakcie trwania I wojny światowej, a pierwsze polskie studium o strukturze Izb wyższych w ustrojach politycznych
ówczesnych państw europejskich powstało już w I połowie XIX w.2
Punktem odniesienia, kształtujących się w okresie pierwszego
globalnego konfliktu polskich koncepcji politycznych, był projekt
opracowany przez Podkomisję Konstytucyjną Tymczasowej Rady
Stanu. Projekt ten wprowadzał system monarchiczny, w ramach
którego zapowiadano powołanie dwuizbowego parlamentu – składającego się z Izby poselskiej i Senatu. Izba wyższa parlamentu
miała składać się z dwóch grup senatorów. Pierwsza z nich wywodziłaby się z wyborów o charakterze kurialnym, w skład drugiej
mieli wchodzić, podobnie jak w I Rzeczypospolitej, wiryliści i nominaci królewscy3. W modelu tym zauważamy elementy charakterystyczne dla dyskusji ustrojowej pierwszych lat niepodległości,
w ramach której równolegle do implementacji zachodnioeuropejskich wzorców instytucjonalnych, akcentowano konieczność nawiązania do przedrozbiorowej tradycji ustrojowej, między innymi
poprzez odwoływanie się do tradycji Konstytucji 3 Maja4. Ten kiePoza przywołanym dziełem Augusta Cieszkowskiego, należy również
wspomnieć część pracy Aleksandra Rembowskiego poświęconej parlamentaryzmowi europejskiemu w XIX stuleciu. Vide.: A. Rembowski, Pisma, t. I., Kraków-Warszawa 1901, s. 1–68.
3
A. Ajnenkiel, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, s. 110–111.
4
Ibidem, s. 109–112; S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r.,
Warszawa 1977, s. 70–71.
2
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runek rozwoju polskiego parlamentaryzmu kreślił między innymi Julian Makowski. W swej pracy poświęconej budowie ustroju
konstytucyjnego odradzającego się państwa wskazywał, że bikameralizm stanowił konieczność, tak z przesłanek logicznych, jak
i historycznych. Poza tym, że dwuizbowość była niezbywalnym
elementem tradycji życia parlamentarnego, za jej wprowadzeniem
miały przesądzać korzyści, jakie przynosiła funkcjonowaniu całości systemu politycznego, w którym izba wyższa, będąc czynnikiem rozwagi i społecznego kompromisu osłabiała despotyzm
parlamentarny – charakterystyczny dla funkcjonowania przedstawicielstw jednoizbowych5.
Część stronnictw – szczególnie socjaliści i ludowcy – uznawała projekt TRS za anachroniczny i nieodpowiadający wyzwaniom
współczesności. W jednej z pierwszych prac powstałych u brzasku
niepodległości, młody wówczas działacz socjalistyczny – Mieczysław Niedziałkowski, sprzeciwiał się koncepcjom Komisji Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu, które zakładały powołanie
dwuizbowego parlamentu. Wskazywał, że Polska potrzebuje jednoizbowego parlamentu energicznego, sprężystego i stanowczego,
który będzie potrafił dźwignąć w szybkim tempie jednolity gmach
prawodawstwa państwowego. Nie wykluczał jednak, w przyszłości
powołania Izby wyższej, choć jak podkreślał, bikameralny charakter przedstawicielstwa właściwy jest państwom federalnym6. Już po
J. Makowski, O ustroju konstytucyjnym. Jedna czy dwie izby, Warszawa
1917, s. 50–52. Praca ta spotkała się z dość szerokim odzewem społecznym. Odnosili się do niej przedstawiciele środowisk politycznych. Vide: J. Młot, Czy ma
być sejm jednoizbowy czy dwuizbowy? „Wyzwolenie”, nr 36 z 9 IX 1917, s. 1–2;
M. Niedziałkowski, Izby wyższe w parlamentach współczesnych, Warszawa 1918,
s. 125.
6
M. Niedziałkowski, op. cit., s. 124–125.
5
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odzyskaniu niepodległości, studium poświęcone możliwej strukturze Sejmu polskiego przedstawił Józef Siemieński7.
Przechodząc do analizy koncepcji Izby wyższej w okresie prac
nad zmianą Konstytucji marcowej, należy dokonać podstawowego określenia założeń i metod badawczych szczególnie, że jest to
temat cieszący się dużym zainteresowaniem badaczy, zarówno historyków, jak i prawników. Dotychczas prowadzone badania nad
ewolucją systemu politycznego II Rzeczypospolitej, koncentrują
się głównie wokół analiz koncepcji wypracowywanych w ramach
głównych obozów politycznych8. Zauważalny jest brak pracy, która
w sposób całościowy omawiałaby miejsce i rolę Izby wyższej w systemie instytucjonalnym II Rzeczypospolitej9. Dlatego też, w niniejszym przyczynku autor, aby przedstawić główne aspekty toczącego
się sporu o miejsce i rolę Senatu w systemie politycznym II RP, postanowił dokonać analizy porównawczej projektów przedłożonych
przez klub BBWR z propozycjami zgłoszonymi przez opozycję,
w określonej cezurze czasowej ograniczonej jedynie do prac Sejmu

J. Siemieński, Sejm jednoizbowy i dwuizbowy, Warszawa 1919, ss. 112.
Do najważniejszych prac omawiających koncepcje ustrojowe w okresie
II Rzeczypospolitej należy zaliczyć następujące monografie: A. Ajnenkiel, Spór
o model parlamentaryzmu...; J. Kornaś, Naród i państwo w myśli politycznej
Związku Ludowo–Narodowego, Kraków 1995; S. Krukowski, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r...; W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego
1926–1939, Lublin 2005; T. Sikorski, W kręgu państwa i władzy. Koncepcje ustroju politycznego polskich konserwatystów (1926–1939), Toruń 2007.
9
Trudno bowiem za taką uznać pracę Wawrzyńca Kowalskiego, która podejmuje jedynie analizę wybranych projektów budowy Senatu, pomija niemal
całkowicie wszystkie projekty partii opozycyjnych składane w Sejmie w latach
1928–1935. Vide: W. Kowalski, Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu
w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014, ss. 290.
7
8
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II i III kadencji, w trakcie których składane były przedmiotowe
projekty zmiany ustroju.
Kwestia budowy legislatywy była, jak podkreślał Stanisław Krukowski, głównym tematem debaty ustrojowej w okresie prac nad
pierwszą konstytucją odrodzonego państwa polskiego. Sporów nie
budziła jedynie wśród członków powołanej przez rząd Ignacego
Paderewskiego „Ankiety”, których zdecydowana większość wypowiedziała się za dwuizbowym parlamentem10. W pozostałych
projektach, między innymi tzw. deklaracji konstytucyjnej rządu
z 3 maja 1919 r. i w rządowym projekcie konstytucji z listopada
tego roku, zamiast Senatu przewidywano powołanie Straży Praw11.
W ocenie sędziego Zygmunta Sitnickiego, autora bardzo dokładnej
analizy genezy powstania Senatu w odrodzonej Rzeczypospolitej,
izba wyższa z konstytucji marcowej stanowiła, w wymiarze posiadanych kompetencji, odzwierciedlenie swoistego kompromisu
pomiędzy rządowymi propozycjami z 1919 r.12 W projekcie ogłoszonym w kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja przewidywano bowiem utworzenie trzydziestoosobowego organu kontrolującego
działalność ustawodawczą Izby poselskiej w całości powoływanego
na okres kadencji Sejmu przez Naczelnika Państwa. Poza tym Straż
Praw pełnić miała ważną rolę w przypadku konfliktu głowy państwa z Sejmem. W przypadku „zgodnego wniosku” rządu i Straży Praw Naczelnik mógł rozwiązać izbę ustawodawczą. Po kilku
miesiącach konstrukcja tego organu uległa wyraźnej zmianie. Po
pierwsze, jedynie trzydziestu jej członków pochodziło z nominacji
S. Krukowski, op. cit., s. 27.
Ibidem, s. 77, 148–149.
12
Z. Sitnicki, Zagadnienie izby wyższej w Konstytucji Polskiej, „Przegląd
Prawa i Administracji” 1932, R. LVII, s. 424.
10
11
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głowy państwa. Kolejnych trzydziestu powoływał Sejm, zaś bliżej
nieokreśloną grupę przedstawicieli mieli delegować przedstawiciele „wyższych państwowych zakładów naukowych”. Straż Praw
pozostać miała organem kontrolnym względem parlamentu, który
jak zauważał Zygmunt Sitnicki, uzyskał w listopadowym projekcie
ustawy zasadniczej daleko idącą autonomię względem pozostałych
instytucji państwa. Kierunek ewolucji formy Izby wyższej, zauważalny już w projekcie z jesieni 1919 r., doprowadził do stworzenia
w efekcie ogłoszenia przez rząd w styczniu 1920 r. zmian w projekcie konstytucji, Senatu jako samodzielnego organu narodu w zakresie ustawodawstwa13.
Ostatecznie wprowadzony w ramach Konstytucji marcowej system organizacji naczelnych organów państwa był konsekwencją
kompromisu zawartego przez narodową demokrację, ludowców
i socjalistów. Szczególnie istotne było stanowisko lewicy (PPS i PSL
„Wyzwolenie”), która zgodę na powstanie drugiej izby parlamentu warunkowała oparciem jego struktury o wybory powszechne.
W rezultacie przyjęty model Izby wyższej różnił się od wcześniej
przywołanych projektów, nie tylko w zakresie kompetencji ale
przede wszystkim trybu delegacji jej członków. Jeszcze w czerwcu
1920 r. Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego sformułowała pogląd, że Senat powinien pochodzić z wyborów pośrednich.
Większą jego część miał powoływać Sejm spoza swego grona. Poza
tym, w skład Izby wyższej wchodzić mieli przedstawiciele samorządów wojewódzkich i miejskich (6 największych miast); przedstawiciele zrzeszeń zawodowych delegowani przez Naczelną Izbę
Gospodarczą Rzeczypospolitej, członkowie adwokatury. Z urzę13

Ibidem, s. 423–424.
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du w Senacie zasiadaliby liczni wiryliści (m.in. prezes Sądu Najwyższego oraz Trybunału Ustawodawczego), delegaci episkopatu
i 3 przedstawicieli najliczniejszych wyznań (po rzymskokatolickim). Grono to uzupełniać mieli przedstawiciele uczelni i innych
instytucji naukowych14.
W konsekwencji powyższych sporów powstał Senat nieróżniący
się w swej strukturze politycznej od Izby poselskiej. Wynikało to
z trybu jego powoływania w wyborach powszechnych. Ordynacja uwzględniała postulaty prawicy, zwiększając cenzus wieku, tak
w czynnym, jak i biernym prawie wyborczym oraz wprowadzając zasadę domicylu. Kompromis ten, podobnie jak w przypadku
Konstytucji III Republiki, na której wzorowana była pierwsza ustawa zasadnicza niepodległego państwa polskiego, „nie zadowolił
nikogo, ale został przyjęty przez wszystkich”. Nie bez znaczenia
dla dalszych dysput o roli i miejscu Izby wyższej w systemie organów władzy państwowej, był zakres kompetencji, jaki wykreślono drugiej izbie parlamentu. Stworzono system quasi dwuizbowy, w którym faktyczna przewaga izby niższej, sprowadzała
rolę Senatu wyłącznie do oceny ustawodawstwa uchwalanego
przez Sejm. Tak określona w konstytucji marcowej konstrukcja
Senatu miała również w ocenie niektórych posłów wpłynąć na
pozostałe elementy zawartego w 1921 r. kompromisu konstytucyjnego – w tym na określoną w art. 125 Konstytucji marcowej
formę rewizji konstytucji. Senat, ze względu na jego genezę, został
wykluczony z procesu przyśpieszonej zmiany ustroju, w drugim
z kolei Sejmie wybranym po uchwaleniu Konstytucji marcowej.
Józef Chaciński wskazywał, że w Sejmie Ustawodawczym toczyła
Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego, Warszawa 1920, s. 19–20.
14
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się gorąca walka o dwuizbowość i w drodze do kompromisu – jak
to się często działo krakowskim targiem – ustępstwo zrobili zwolennicy dwuizbowości. Świadectwem tego był wyjątek: trzeci Sejm
będzie mógł zmienić tą konstytucję bez Senatu, czyli będzie się
mógł sam Sejm wypowiedzieć o tym, czy dwuizbowość w Polsce
jest potrzebna, czy też potrzebna nie jest”15. Tym samym przyjęty
w przededniu zawarcia traktatu ryskiego model systemu politycznego, od samego początku nosił znamiona tymczasowości, która
przesądziła też o jego obaleniu i rewizji w roku 1926.
Uchwalenie ustawy zasadniczej, 17 marca 1921 r., otworzyło
kolejny etap sporu o kształt izby wyższej parlamentu. W związku
z wprowadzeniem powszechnych wyborów do Senatu, podstawową dla prawicy sprawą stała się od tego momentu zmiana ordynacji wyborczej. Odzwierciedleniem tych żądań było sformułowanie
przez obóz narodowy i PSL „Piast” w końcu 1924 r. propozycji
zmiany ustawy zasadniczej (w październiku odbył się w Warszawie IV kongres ZLN, a w grudniu kongres PSL „Piast”). W projekcie endecji na pierwsze miejsce wysuwano postulat zrównania
w uprawnieniach Senatu z Sejmem16.
Po przewrocie majowym kwestia organizacji struktury organów władzy państwowej stała się przedmiotem projektów zmiany
konstytucji złożonych przez Związek Ludowo-Narodowy i Klub
Chrześcijańsko Narodowy17, które to jednak propozycje – w ramach kompromisu z rządem Kazimierza Bartla – nie były procedowane. Ponownie kwestia struktury i roli Izby wyższej weszła
Prace Komisji Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji
(1928–1930), oprac. M. Wojtacki, Warszawa 2013, s. 69.
16
A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1990, s. 292.
17
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 362.
15
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pod obrady parlamentu dopiero w Sejmu II kadencji, w związku
ze zgłoszeniem przez klub BBWR wniosku o rewizję konstytucji.
Również w tym okresie nastąpił wyraźny rozwój badań nad polskim konstytucjonalizmem i kierunkami jego ewolucji. Pomiędzy
rokiem 1926 a 1930 powstało kilkanaście studiów fundamentalnych dla całego procesu zmiany konstytucji. Spośród badaczy, których koncepcje kształtu i roli były poddawane szczególnej analizie w obozie pomajowym w pierwszym rzędzie należy wymienić
profesora Władysława Leopolda Jaworskiego – konserwatystę,
który w roku 1928 opublikował szczegółową koncepcję reformy18.
Równolegle badania nad zakresem zmiany obowiązującej ustawy
zasadniczej prowadzili między innymi profesorowie Stanisław Starzyński19, Wacław Komarnicki20 oraz zespoły prawników21. Należy jednak zwrócić uwagę, iż formułowane przez nestora polskich
konserwatystów rozwiązania kryzysu ustrojowego (czyli zrównanie roli obu izb poprzez wzmocnienie kompetencji Izby wyższej),
w jakim znalazła się Rzeczypospolita po przewrocie majowym były
dość powszechne w polskiej myśli ustrojowej i pojawiały się również we wcześniejszych pracach22.
18
19
20
21

ss. 59.

W. L. Jaworski, Projekt konstytucji, Kraków 1928, ss. 201.
S. Starzyński, Projekt reformy konstytucji polskiej, Lwów 1928, ss. 31.
W. Komarnicki, O zmianie konstytucji polskiej, Wilno 1927, ss. 68.
Rewizja Konstytucji. Opinia zbiorowa grona prawników, Warszawa 1929,

Gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania był m.in. jeden z twórców
Konstytucji marcowej Edward Dubanowicz. Vide: E. Dubanowicz, Rewizja konstytucji, Poznań 1926, s. 63–64. Podobne stanowisko przedstawił również, prof.
Michał Rostworowski w swej części analizy ustrojowej przygotowanej przez krakowską Szkołę Nauk Politycznych. Vide: Nasza konstytucja: cykl wykładów urządzonych staraniem dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12–25 maja
1921, Kraków 1922, s. 54–57.
22
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Na początku 1928 r., przewodniczący Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem Walery Sławek, rozpisał tzw. ankietę przygotowawczą. Ankieta ta zwana była również ankietą Wacława
Makowskiego. Jej celem było zapoznanie się z pełnym spektrum
poglądów na zmianę ustroju w ramach Bloku. Główny nacisk
w ankiecie położono na następujące kwestie: rola i sposób wyboru
głowy państwa, stosunek rządu do prezydenta i parlamentu oraz
skład parlamentu i uprawnienia Senatu. Zostali do niej zaproszeni,
między innymi, przywołany powyżej profesor Władysław Leopold
Jaworski, przewodniczący obradom Wacław Makowski oraz prominentni politycy Bloku: Jan Piłsudski, Aleksander Prystor, Stanisław Car, Marian Kościałkowski, Kazimierz Świtalski. Środowisko
naukowe reprezentowali także Stanisław Estreicher, Jan Karol Kochanowski, Kazimierz Władysław Kumaniecki23. Działania ankiety
dały asumpt do dalszych prac nad zmianą ustroju rozpoczęły się
w parlamencie już jesienią tego roku.
Pierwsze posiedzenia Komisji Konstytucyjnej Sejmu II kadencji, których przedmiotem było opracowanie procedury prac nad
nową ustawą zasadniczą, odbyły się na przełomie listopada i grudnia 1928 r. Właściwy wniosek, zwierający projekt zmian w ustaAnkieta, która niekiedy ze względu na koordynującego jej prace prof.
Wacława Makowskiego nazywana została ankietą Makowskiego, doczekała się
również, poza drukowanym sprawozdaniem, licznych omówień. Z tego powodu
autor zrezygnował z bardziej szczegółowego przedstawienia jej wyników. Confer: A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej do reformy konstytucji: odbytej w Warszawie w dniach 30, 31 lipca i 1 sierpnia 1928 w Warszawie,
Warszawa 1928, ss. 75; W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw
konserwatywnych w latach 1926–1935, Wrocław 1977, s. 118–120; A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem,
Wrocław 1986, s. 140–144.
23
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wie zasadniczej został przedłożony przez klub Jedynki w lutym
1929 r.24 Po nim propozycje przedstawiły partie centrum (PSL
„Piast” Chrześcijańska Demokracja i NPR)25 lewica (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwo
Chłopskie26 oraz Stronnictwo Narodowe27. Ostatni z wniosków,
pomimo iż, nie spełniał wymogów formalnych, to jest nie zyskał
poparcia czwartej części posłów, został włączony pod obrady komisji.
Poza projektem lewicy, która zgodnie ze swymi wcześniejszymi deklaracjami dążyła do likwidacji Senatu, pozostałe propozycje wyraźnie zmierzały do wzmocnienia pozycji ustrojowej Izby
wyższej poprzez zwiększenie liczby senatorów, tak by stanowiła
jedną trzecią liczby posłów (BBWR i partie centrum), a nawet ich
połowę (SN). Zmianie ulegać miał również tryb ich wyboru. Propozycje chadecji, PSL „Piast” i NPR oraz SN przewidywały udział
w procesie budowy Senatu organizacji samorządowych i zrzeszeń
publiczno-prawnych o rozmaitej proweniencji. Natomiast obóz
belwederski proponował, aby Senat pochodził w dwóch trzecich
z wyborów powszechnych, a w 1/3 z nominacji Prezydenta „spośród osób powszechnie znanych i cenionych”28.
Jan Piłsudski, uzasadniając w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej propozycje Bloku, wskazywał, że Senat powinien składać się
z „ludzi stateczniejszych i rozważniejszych”, dlatego proponował
Druk nr 444, Sejm RP, Okres II 1928 – 1930 (dalej Sejm RP II), ss. 8.
Druk nr 666, Sejm RP II, ss. 5.
26
Druk nr 555, Sejm RP II, ss. 6.
27
W. Komarnicki, O Konstytucję narodową. Stanowisko Stronnictwa Narodowego w sprawie rewizji Konstytucji oraz tekst projektu rewizji złożonego przez
Klub Narodowy w Komisji Konstytucyjnej Sejmu, Warszawa 1930, ss. 20.
28
Druk nr 444..., s. 3–4.
24
25
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zwiększenie jego uprawnień odmawiając mu zarazem inicjatywy prawodawczej. Podkreślić należy, że brat Józefa Piłsudskiego
wyraźnie opowiedział się przeciwko zmianie systemu wyborów
i możliwości wprowadzenia do Izby wyższej przedstawicieli instytucji gospodarczych i samorządu, ze względu na nieodpowiedni
poziom rozwoju tych instytucji29. W 1935 r., już po przeprowadzonych rok wcześniej wyborach do samorządu terytorialnego
(w oparciu o nową ordynację), koncepcje piłsudczyków uległy
całkowitej zmianie. Szczególnie, że wybory te – oprócz nielicznych
wyjątków – zakończyły się zwycięstwem Bloku30. Podkreślić należy,
że możliwość wprowadzenia wyborów pośrednich do parlamentu
na wzór francuski zakładał profesor Wacław Komarnicki31. Ostatecznie Komisja Konstytucyjna Sejmu, ze względu na zamknięcie
sesji, nie podjęła w trakcie swych obrad kwestii organizacji Izby
wyższej parlamentu.
Wspomniany projekt lewicy, poza likwidacją Izby wyższej,
której funkcje kontrolne w stosunku do ustaw sejmowych miał
przejąć prezydent, zakładał powołanie do życia Komisji Kodyfikacyjnej o bliżej nieokreślonym zakresie działania. Socjaliści nie
precyzowali w ramach przedłożonego projektu, szczegółowych
kompetencji i uprawnień tego nowego organu, deklarując jedynie
daleko idącą współpracę w zakresie jej powoływania32.
W powyższych inicjatywach zauważalny był pewien konsens
pomiędzy obozem rządzącym a znajdującą się w opozycji narodową demokracją, w zakresie kierunków zmian obowiązujących
29
30
31
32

Druk nr 777, Sejm RP II, s. 11.
A. Chojnowski, op. cit., s. 225–226.
Druk nr 777..., s. 74.
Ibidem, s. 16–17.
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ordynacji, na co wskazuje wypowiedź profesora Bohdana Winiarskiego z SN w trakcie debaty generalnej nad rewizją konstytucji,
który stwierdzał, aprobując propozycje sanacji w zakresie zmian
w prawie wyborczym, że, obóz narodowy przedłoży „(...) poprawki
do ustawy wyborczej, które będą zmierzały do pewnego zmniejszenia liczby posłów, do ograniczenia proporcjonalności i większego uwzględniania tych części naszego społeczeństwa, które przez
wyższą oświatę, większe wyrobienie obywatelskie i większe świadczenia na rzecz państwa, bardziej są powołane do tego, aby zabierać głos w sprawach, całe państwo obchodzących (...)”. Również
w kwestii reformy Senatu, propozycje obozu narodowego wynikały
z założenia, że ,,(...) społeczeństwa nie można traktować jako sumy
jednostek, a jest ono sumą pewnych organizacji, pewnych postaci
solidarności społecznych i że tym interesem społecznym, kulturalnym i nawet politycznym trzeba dać głos w życiu państwa”33.
Ostatni etap prac nad nową formą ustroju państwa miał miejsce
w kolejnej kadencji Sejmu. Po rozwiązaniu parlamentu w sierpniu 1930 r., osadzeniu w Brześciu posłów opozycji i wyborach,
piłsudczycy ponownie przedłożyli w lutym kolejnego roku do laski marszałkowskiej projekt zmiany konstytucji, który po debacie
generalnej został przesłany do Komisji Konstytucyjnej Sejmu34.
Równolegle do prac komisji Izby niższej, kwestie ustrojowe opracowywała wewnętrzna komisja konstytucyjna Bloku, której obrady
jedynie w skróconej formie raportowała prasa.
Opracowanie zagadnienia budowy i uprawnień Senatu na forum komisji konstytucyjnej Sejmu powierzono lwowskiemu posłowi Teodorowi Seidlerowi, który w lutym 1932 r. przedstawił
33
34

Ibidem, s. 23.
A. Chojnowski, op. cit., s. 188–189.
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odpowiedni referat35. Postulował w nim między innymi zwiększenie liczby senatorów oraz sprzeciwiał się, wówczas popularnym
planom, oparcia wyborów do Izby wyższej na przedstawicielach
samorządu i związków zawodowych, obawiając się zbytniego
rozwarstwienia Senatu. Zgodnie z dość powszechnym nie tylko
w środowiskach sanacji postulatem wzmocnienia pozycji głowy
państwa, urzędujący Prezydent miał posiadać prawo delegowania
trzeciej części senatorów, co miała normować odrębna ustawa.
Propozycje referenta wychodziły więc naprzeciw koncepcjom SN
podzielanym przez część środowisk naukowych, które kwestię rekonstrukcji izby wyższej traktowały jako priorytetowe zagadnienie reformy ustrojowej państwa36. Wzrosła również moc prawna
uchwały Senatu, którą Sejm mógłby odrzucić jedynie większością 3/5 głosów37 (w konstytucji marcowej proporcja ta wynosiła
11/20). W czasie dyskusji nad referatem, większość dyskutantów
sprzeciwiła się propozycji sprawozdawcy, aby zrezygnować z promowanego przez część środowisk w ramach BBWR, między innymi konserwatystów, systemu elekcji izby wyższej poprzez samoReferat p. Teodora Seidlera o składzie i uprawnieniach Senatu, in: Prace
Komisji Konstytucyjnej Sejmu, cz. 2, 1932, b.m.w., s. 27; W. Kowalski, op. cit.,
s. 232–235.
36
Ciekawe źródło stanowi w tym wypadku ankieta rozpisana przez „Kurier Warszawski” pod koniec 1927 r., w której udział wzięli Bronisław Bouffał,
Zygmunt Cybichowski, Antoni Peretiatkowicz, W. Komarnicki i S. Starzyński.
W odpowiedzi, niemal wszyscy respondenci wskazywali, że zrównanie kompetencji obu izb parlament i zmiana trybu ich wyboru stanowiły wymagające jak
najpilniejszej zmiany zagadnienia ustrojowe: Confer: Ku naprawie konstytucji,
„Kurier Warszawski”, nr 1 z 1 I 1928, s. 8–12. Vide: E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1918–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000, s. 294,
302.
37
Referat p. Teodora Seidlera..., s. 27.
35
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rządy terytorialne oraz związki zawodowe. Pojawiły się propozycje
ograniczenia liczby nominantów głowy państwa (Mieczysław
Szawlewski) bądź też całkowitego pozbawienia Prezydenta prawa
delegowania członków Senatu (Ignacy Czuma). Poseł Stanisław
Mackiewicz wskazywał natomiast na konieczność zróżnicowania
uprawnień nominantów prezydenckich, którzy w odróżnieniu od
reszty senatorów pochodzących z wyborów, mieli pełnić jedynie
funkcje o charakterze doradczym38. Całkowicie odmienny kształt
Izby wyższej zaproponował na kolejnym posiedzeniu poseł Makowski. Widział on w Senacie instytucję o charakterze doradczym,
nie pozbawiając jej zaproponowanych przez sprawozdawcę (posła
Seidlera) uprawnień ustawodawczych. Przewodniczący Komisji
Konstytucyjnej dla zaproponowanego przez siebie formuły Izby
wyższej używał terminu „fachowy”. Jego zdaniem fachowość wynikała z zaproponowanego przez niego kształtu oraz trybu wyboru
Senatu. Miałby on się składać z trzech komisji głównych: Politycznej, Ekonomicznej i Prawnej. Do każdej komisji, 1/3 powoływać
miał Prezydent, zaś pozostałe 2/3 wybierać miały organizacje
o wyżej określonym charakterze. W konsekwencji 2/3 komisji politycznej wybierałby Sejm spośród posłów lub spoza swego grona,
2/3 komisji ekonomicznej organizacje samorządu gospodarczego
oraz samorządu terytorialnego, zaś 2/3 komisji prawnej – kapituła złożona z przedstawicieli: wydziałów prawa poszczególnych
uniwersytetów, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i Naczelnej
Rady Adwokackiej39.
Ibidem, s. 40–43.
Ibidem, s. 56–61; W. T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo
– prawnej Wacława Makowskiego, Warszawa 2014, s. 347, 351–356.
38

39
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Powyższe koncepcje wyraźnie korespondowały z wynikami Ankiety rozpisanej przez Komisję Konstytucyjną z inicjatywy Cara40.
Prace jej uczestników w zakresie reformy Izby wyższej, koncentrowały się wokół kilku zagadnień naczelnych. Większość uczestników ankiety proponowała:
–– zrównanie obu Izb parlamentu w kompetencjach, szczególnie w zakresie ustawodawstwa;
–– zmianę proporcji pomiędzy liczbą posłów i senatorów na korzyść Izby wyższej;
–– nadanie Senatowi charakteru przedstawicielstwa odzwierciedlającego nowy charakter stosunków społecznych poprzez
włączenie w proces jego budowy dotychczas zmajoryzowanych przez partie organizacji i instytucji.
Poza tym pojawiały się postulaty uwzględnienia w strukturze
Senatu podziałów regionalnych, korporacyjnych41 oraz wprowadzenia do Izby wyższej elementu wirylnego, którą to funkcję mieli
pełnić prezydenccy nominanci42.
Prace nad zmianą konstytucji przyśpieszyły w połowie 1932 r.,
kiedy to odbyła się konferencja konstytucyjna Bloku. Kwestię organizacji Senatu referował Car, który opowiadał się za wyborem 2/3
Prace Ankiety komisji konstytucyjnej Sejmu III kadencji (1930–1935)
zostały szczegółowo omówione we wspomnianej pracy W. Kowalskiego. Stąd też
w niniejszym tekście zostaną zasygnalizowane jedynie jej najważniejsze, w ocenie autora, ustalenia. Vide: W. Kowalski, op. cit., s. 198–218.
41
Odpowiedź na ankietę konstytucyjną Władysława Grabskiego...., in: „Ankieta Konstytucyjna Sejmu R.P.”..., cz. 1, s. 56; Ibidem, Odpowiedź na ankietę
konstytucyjną Piotra Dunin Borkowskiego..., s. 39.
42
Odpowiedź na ankietę konstytucyjną prof. dr. Stanisława Estreichera, in:
„Ankieta Konstytucyjna Sejmu R.P.”, cz. 2, s. 23; Ibidem, Odpowiedź na ankietę
konstytucyjną Konstantego Grzybowskiego..., s. 46.
40
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izby według obowiązującej ordynacji wyborczej i nadania prawa
mianowania pozostałych Prezydentowi oraz sprzeciwiał się nadaniu równych uprawnień obu izbom parlamentu w zakresie ustawodawstwa. Podobnie jak w przypadku dyskusji w komisji konstytucyjnej, propozycje te wywołały burzliwą dyskusję, która doskonale
ilustrowała dość dalekie rozbieżności w zakresie kierunku ewolucji
systemu politycznego państwa w obozie piłsudczykowskim. Opór
wywołała przede wszystkim koncepcja oparcia Sejmu i Senatu na
tej samej podstawie społecznej, która zdaniem większości uczestników konferencji, była sprzeczna z odmiennymi zadaniami i pozycją ustrojową izb. Przeciw wzmacnianiu pozycji ustrojowej wystąpili jedynie Ignacy Matuszewski i Kazimierz Świtalski43.
Wyrazem prądów dążących do ustanowienia Senatu, rozumianego jako ostoja myśli państwowej, była zaprezentowana przez
Sławka, na Zjeździe Legionistów w sierpniu 1933 r., koncepcja
struktury odwołująca się do idei „Legionu Zasłużonych”. Konstrukcja izby wyższej oparta na wzorcach elitarystycznych, których
emanacją było jej oparcie na tzw. „orderowiczach”, wzmocniona
została również w obszarze kompetencyjnym poprzez zrównanie
uprawnień z izbą poselską w sprawach najważniejszych dla państwa44. Formuła ta, zawierała najczęściej pojawiające się w obozie
piłsudczykowskim postulaty reformy Izby wyższej, była również
najbliższa propozycjom przedstawianym na prawicy. Zbieżność
A. Chojnowski, op. cit., s. 191–194.
Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie prezesa Walerego Sławka na
Akademii Legionowej, „Gazeta Polska”, nr 216: 7 VIII 1933, s. 1–2. Szersze omówienie koncepcji elity w myśli prezesa BBWR opracował Jacek Srokosz. Vide:
J. Srokosz, Elitarystyczne koncepcje Walerego Sławka oraz próby ich realizacji,
„Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2011, nr 3, s. 40–56.
43

44
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tę w zakresie równouprawnienia obu izb, zauważał Komarnicki,
podkreślając jednak, że dalsza część propozycji przewodniczącego
BBWR, szczególnie wprowadzenie cenzusu orderowego była dla
obozu narodowego nie do przyjęcia45. Z rezerwą wypowiadała się
również część prasy związanej z obozem sanacyjnym, na przykład
„Czas”, który zarzucał wyrzucenie poza nawias „przodującej” grupy
narodu przedstawicieli administracji i osób z wyższym wykształceniem, nie spełniających wyśrubowanego kryterium orderowego46.
W uchwalonej w styczniu 1934 r. „żartem i trickiem” „Ustawie
Konstytucyjnej”, zwanej wówczas potocznie Konstytucją styczniową, w myśl koncepcji przedłożonych przez prezesa Bloku wyraźnie
podniesiono pozycję Senatu. Świadczy o tym przede wszystkim
ujęcie zagadnienia Izby wyższej w osobny rozdział ustawy zasadniczej. Jeszcze bardziej rewolucyjne były elementy określające
charakter przyszłej ordynacji wyborczej, które wskazywały na poważne ograniczenia w zakresie biernego prawa wyborczego, które miało przysługiwać jedynie „(...) obywatelom, którzy w trybie,
ustawą przewidzianym, za przodujących w pracy na rzecz dobra
zbiorowego uznani będą”47, co nawiązywało do przedstawionej
przez prezesa Bloku koncepcji „Legionu Zasłużonych”.
Zaprezentowana przez prezesa Bloku i zawarta w konstytucji
kwietniowej koncepcja elity nie zyskała jednak ostatecznie akceptacji Marszałka i została zarzucona na rzecz bardziej ogólnej formuły.
W. Komarnicki, Jeszcze jeden projekt, „Kurier Warszawski”, nr 217: 8 VIII
1933 [wydanie wieczorne], s. 2.
46
Zmiana konstytucji. Wedle przemówienia pułkownika Sławka na zjeździe
Legionistów, „Czas”, nr 179: 8 VIII 1933, s. 1; Elita, „Czas”, nr 181: 10 VIII 1933,
s. 1.
47
Druk nr 820, Sejm RP III (1930–1935), s. 4.
45
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Odejście od idei „Legionu Zasłużonych”, mogło wynikać z podstawowego problemu, z jakim borykali się politycy obozu rządowego,
nie tylko w trakcie prac nad reformą ustroju państwa. Był nim brak
jasnych wypowiedzi ze strony Józefa Piłsudskiego, co podkreślał Andrzej Chojnowski, wskazując, że Marszałek „unikał precyzowania
swych poglądów w kwestiach merytorycznych, bądź też jego niektóre opinie stanowiły dla pułkowników niespodziankę”48. Zdaniem
Adama Piaseckiego, Józef Piłsudski miał być zwolennikiem wzmocnienia pozycji Senatu w strukturze organów państwa49. O tym, że
dotychczasowe projekty organizacji izby wyższej zostały poddane na
forum Bloku rewizji, może również świadczyć, że redagowane przez
Makowskiego „Nowe Państwo” periodyk podejmujący na swych łamach sprawozdania z przebiegu prac ustrojowych, niemal całość
numeru dziesiątego z 1934 r. poświęcił przybliżeniu organizacji izby
wyższej w niektórych państwach europejskich (Belgii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, Rumunii, Węgier i Włoch)50.
Pomiędzy obu projektami Konstytucji ze stycznia 1934 r. i ostatecznie przyjętym w kwietniu 1935 r., zachodzą fundamentalne dla
kształtu Senatu różnice, które wynikają między innymi z zastrzeżeń
A. Chojnowski, op. cit., s. 190–191.
A. Piasecki, Tezy konstytucyjne Marszałka Piłsudskiego. Referat wygłoszony w dniu 28 lutego 1931 r., u Marszałka Władysława Raczkiewicza, Warszawa 1931, s. 32; K. Świtalski, Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992, s. 654–655;
M. Sioma, Koncepcja władzy i spór o elitę obozu piłsudczykowskiego w latach
1935–1939. Zarys zagadnienia, „Dzieje Najnowsze”, 2015, R. XLVII, z. 4, s. 70.
50
P. Crokaert, Uwagi o Senacie Belgii, „Nowe Państwo” 1934, z. 10, s. 17–20;
Ibidem, A. Giannini, Senat italski, s. 58–66; Ibidem, J. Laferrière, Senat francuski, s. 37–58; Ibidem, F. Weyr, System dwu izb w Republice Czechosłowackiej,
s. 20–37; Ibidem, M. L. Popović, Ewolucja systemu parlamentarnego w Jugosławii, s. 66–78, Ibidem, P. Negulescu, Organizacja Senatu w Rumunii, s. 78–86;
Ibidem, J. Tomcsányi, Skład i zakres działania wyższej Izby Węgierskiej, s. 86–94.
48
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przedstawionych przez Józefa Piłsudskiego. Zasadniczo wyrażały się
one w przyjętym trybie delegacji elity społeczeństwa. Ustawa uchwalona w styczniu 1934 r. stanowiła, że tylko elicie, do której zaliczono
kawalerów orderów Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, miało
przysługiwać czynne prawo wyborcze w pierwszych wyborach do
Senatu – po uchwaleniu nowej Konstytucji51. Ustawa zasadnicza
z 23 kwietnia 1935 r., zgodnie z koncepcją wypracowaną w trakcie
dalszych prac nad zmianą ustroju, kwestie trybu wyboru obu Izb
pozostawiła ustawodawstwu zwykłemu, które znacznie poszerzyło
grono obywateli posiadających bierne prawo wyborcze52.
Kolejna korekta dotyczyła długości kadencji Izby wyższej, która w Konstytucji kwietniowej na powrót została zrównana z kadencją Izby poselskiej. W projekcie z roku 1934 r. wynosiła ona
6 lat. Ustawodawca przewidywał także periodyczne – co trzy lata
– odnawianie połowy składu Senatu. Zrywał tym samym z dotychczasową praktyką równych kadencji obu Izb oraz – co istotniejsze – uniezależniał Senat od Sejmu, poprzez odejście od zasady zwyczajowego wygaśnięcia kadencji Izby wyższej w wypadku
rozwiązania parlamentu przez Prezydenta. Ten rewolucyjny zapis,
w połączeniu ze wzmocnieniem pozycji Marszałka Senatu, któremu przyznano prawo zastępstwa Prezydenta w przypadku opróżnienia urzędu, faktycznie podnosił miejsce Izby wyższej w systemie
organów władzy państwowej. Natomiast w Ustawie zasadniczej
z 23 kwietnia 1935 r., dokonano wyraźnego ograniczenia kompetencji Senatu w stosunku do projektu uchwalonego przez Sejm
w styczniu 1934 r., między innymi w zakresie wpływu na proDruk nr 820, Sejm RP III, s. 4.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dz. U. 1935, nr 30,
poz. 227.
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ces legislacji. Zmiany dotyczyły również liczby senatorów, którą
w 1934 r. określono na 120, podczas gdy Konstytucja kwietniowa
kwestię składu Senatu pozostawiała ordynacji wyborczej. Stałą
pozostała jedynie liczba nominantów prezydenckich, która w obu
projektach określona została na poziomie 1/3 składu Izby wyższej.
Tak dalekie zmiany pomiędzy projektem a uchwaloną ustawą zasadniczą spotkały się z krytyką Komarnickiego, który był jednym
z rzeczoznawców powołanych przez Komisję Konstytucyjną Senatu53. W swej opinii wskazywał, że w związku z zaproponowanymi
w izbie wyższej zmianami, jej konstrukcja i uprawnienia pozostawały „wielką niewiadomą”, z którą łączyły jednak się „liczne i ważne uprawnienia”, tego organu w przyszłej konstytucji54. Również
Jak wskazywał Komarnicki Komisja Konstytucyjna Senatu 14 III 1934 r.
zaprosiła do prac nad projektem konstytucji otrzymanym z Sejmu trzech zewnętrznych rzeczoznawców. Poza autorem tej informacji byli to profesorowie
Michał Bobrzyński i Stanisław Starzyński. Na obrady komisji poświęcone ostatecznemu kształtowi projektu po poprawkach izby wyższej nie mógł przybyć,
jak wspominał Starzyński, prof. M. Bobrzyński. Poza nim, jak wynika z opublikowanych, co należy podkreślić w skróconej formie protokołów z prac senackiej
komisji wynika, że funkcje rzeczoznawców z ramienia BBWR pełnili: Wacław
Makowski, Stanisław Car i Walery Sławek. Biorąc pod uwagę, że opinie Komarnickiego i Starzyńskiego przedstawiono w skróconej formie, podstawą do
ich analizy były odrębne prace opublikowane przez obydwu autorów. W przypadku Komarnickiego był to pełny tekst referatu wygłoszonego na forum komisji, a przy Starzyńskim ostatnia jego praca wydrukowana już pośmiertnie
na łamach „Rocznika Prawniczego Wileńskiego”. Vide: W. Komarnicki, Uwagi
prawnicze o projekcie nowej konstytucji polskiej. Referat wygłoszony na posiedzeniu komisji konstytucyjnej Senatu w dniu 13 grudnia 1934 roku, Wilno 1935, s. 1;
Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, Warszawa 1935, s. 45–70; S. Starzyński,
Analiza Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1936, R. VIII, s. 5.
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W. Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie..., op. cit., s. 26–27.
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Starzyński uważał za błąd brak wyraźnego określenia liczby senatorów w ustawie zasadniczej55.
Uchwalenie Konstytucji kwietniowej, pomimo wcześniejszych
deklaracji obozu piłsudczykowskiego, nie stanowiło końca reformy
państwa. Wiosną 1935 r., zintensyfikowano dotychczas wstrzymane prace nad nowym prawem wyborczym, którego wprowadzenie
na przełomie czerwca i lipca tego roku, należy uznać za właściwy
koniec zmian ustrojowych, a zarazem konstytutywny moment dla
ustanowienia systemu autorytarnego w II Rzeczypospolitej.
W modelu tym istotną funkcję pełniła Izba wyższa, której właściwa rola, znalazła dopełnienie w zapisach ordynacji wyborczej.
Aby uniknąć sytuacji, w której stanowiłaby ona odzwierciedlenie
(jedynie w nieco mniejszej skali) podziałów politycznych występujących w Izbie poselskiej, dokonano zmian w systemie wyboru jej
przedstawicieli. Zamierzano w ten sposób zbudować Senat, który
równoważyłby bardziej radykalną ze swej natury Izbę niższą, zachowując jednocześnie demokratyczną formą jego delegacji. Jak
wskazywał Maciej Starzewski, pełna dwuizbowość była możliwa
tylko w państwach, które zachowując dające się porównać zasady
wyboru, równolegle równały skalę odpowiedzialności i kompetencji obu izb56. Były to jak już wskazano postulaty dosyć powszechne
wśród polskich badaczy ustroju i politycznych decydentów.
S. Starzyński, Analiza Konstytucji Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 25.
Prawo polityczne, ogólne i polskie, według wykładów prof. dr M. Starzewskiego, oprac. J. Hajzer, Cz. V Senat, Kraków 1937, s. 9. Autor postanowił
powołać się na skrypt drukowany nakładem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ stanowi on część większej całości
wykładu prawa politycznego wydawanego za przyzwoleniem profesora Starzewskiego. Źródło to jest o tyle istotne, że części przedstawianych w trakcie wykładu
wniosków, nie znajdujemy w pozostałych pismach jego autorstwa.
55
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W ocenie opozycji, proponowany przez BBWR w projekcie nowej ordynacji wyborczej tryb wyboru Izby wyższej, był niezgodny z uchwaloną przed niespełna dwoma miesiącami konstytucją.
Wprowadzano bowiem zasadę wyboru senatorów przez wojewódzkie kolegia wyborcze, składające się z delegatów wybieranych
w obwodach wyborczych57. Ten pośredni tryb wyboru miał stać
w zasadniczej sprzeczności z zasadą bezpośredniości wyborów.
Ordynacja zwiększała znacznie, jak już zauważono, krąg obywateli posiadających bierne prawo wyborcze. Grono „orderowiczów”
zostało poszerzone o kawalerów Medalu Niepodległości, Krzyża
Walecznych, Krzyża Zasługi i Orderu Odrodzenia Polski. Poza
tym wprowadzono również cenzus wykształcenia i zaufania publicznego, poprzez co prawo wybierania senatorów uzyskali absolwenci części szkół średnich, samorządowcy oraz przedstawiciele
wybranych organizacji społecznych58. Wydaje się, że zmiana ta
była pokłosiem powyżej już odnotowanych protestów płynących
ze strony środowisk sympatyzujących z sanacją.
Uchwalone w lipcu 1935 r. prawo wyborcze, określało liczbę
senatorów na 96 przy jednoczesnym ograniczeniu liczby posłów
do 206, przez co zrealizowany został jeden z głównych postulatów
konserwatywnej części Bloku i opozycyjnego Stronnictwa Narodowego. Grupy te dążyły do wzmocnienia pozycji Izby wyższej
w stosunku do Izby poselskiej – poprzez zmniejszenie dysproConfer: S. Stroński, Co znaczą wnioski B.B., „Kurier Poznański”, nr 265:
12 VI 1935, s. 1; Projekty ordynacji wyborczych w komisjach. Mówcy podkreślali sprzeczność projektów z nową konstytucją, „Kurier Poznański”, nr 268:13 VI
1935, s. 1; Z komisji senackiej, „Kurier Poznański”, nr 270: 14 VI 1935, s. 3.
58
Ustawa z dnia 8 lipca 1935 ro. Ordynacja wybiorcza do Senatu, Dz. U.
1935, nr 47, poz. 320.
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porcji pomiędzy ilością przedstawicieli w nich zasiadających. Nie
wpłynęło to bezpośrednio na pozycję ustrojową Senatu, która została wzmocniona jedynie w obszarze nowej hierarchii organów
państwowych i elekcji Prezydenta. Konstytucja kwietniowa przekazując obowiązek wyboru głowy państwa, powołanemu w tym
celu Zgromadzeniu Elektorów, wzmacniała wpływ izby wyższej na
przebieg głosowania. W myśl postanowień Konstytucji marcowej
Senat rozporządzał bowiem jedynie 1/4 głosów w Zgromadzeniu
Narodowym. W nowo powołanym ciele wyborczym zwiększał swą
reprezentację do 1/3 jego składu59.
Równolegle, pomimo negatywnych ocen procesu uchwalenia
nowej ustawy zasadniczej, również partie opozycyjne przedstawiały propozycje w zakresie reformy systemu instytucjonalnego
państwa, w tym prawa wyborczego60. Formułę odrębnego projektu
przyjęły jedynie koncepcje powstałe w ramach Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów, choć nawet na forum „Robotnika”
podkreślano jego demonstracyjny charakter61.
Ibidem.
Bardzo ciekawym dokumentem jest znajdujący się w zbiorach Archiwum
Akt Nowych „Projekt zmiany Konstytucji, zgłoszony przez Stronnictwo Ludowe”. Dokument jest datowany na 30 maja 1934 r. Na obecnym etapie badań autor nie zdołał ustalić pochodzenia tego dokumentu. W tym czasie nie odbywała
się bowiem sesja sejmowa, również na posiedzeniach Sejmu i Senatu poprzedzających tę datę nie znajdujemy informacji o powyższej propozycji. Także prasa
ludowa, m.in. „Piast” i „Wyzwolenie” nie wspominały o żadnych koncepcjach
zmiany ustroju formułowanych w ramach SL. Sam projekt przewiduje powołanie Senatu, nie jako osobnej kamery, ale jednej z dwóch komisji, które wspólnie
mają tworzyć jednoizbowy parlament nazywany Izbą poselską. Drugą komisję
stanowić miał Sejm. Sejm i Senat zasadniczo nie różniły się składem od ich dotychczas funkcjonującego modelu. Vide.: AAN, Bezpartyjny Blok Współpracy
z Rządem, sygn. 84, k. 135–143.
61
Walka o prawo wyborcze. Stanowisko Z.P.P.S., „Robotnik”, nr 173 z 7 VI
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Wniosek PPS-u w odróżnieniu od propozycji Bloku zakładał
jedynie rewizję obowiązujących norm prawa wyborczego uchwalonych jeszcze przez Sejm Ustawodawczy w roku 192262. Zmiany,
które proponowali socjaliści wynikały z uwarunkowań wyboru
Izby wyższej określonych w Konstytucji kwietniowej oraz jej nowej
pozycji ustrojowej, na co wskazywał w trakcie debaty nad projektem Bloku – Kazimierz Czapiński63. Tym samym ZPPS, pomimo
swych wcześniejszych negatywnych deklaracji, dokonał w projekcie
swoistej legitymizacji nowego dotychczas kontestowanego ustroju
państwa. Przewidywano, zgodnie z literą Konstytucji kwietniowej,
ale wbrew doktrynie socjalistycznej stojącej, na zasadzie delegacji
członków parlamentu w oparciu o zasadę powszechnego prawa wyborczego, powoływanie 1/3 senatorów przez głowę państwa64.
Powyższe propozycje nie stanowiły jednak głównej osi wniosku socjalistów, dążących przede wszystkim do utrzymania zasady
bezpośredniości i równości głosowania, w sprzeczności do których
stały zasady ordynacji wyborczych przedłożonych przez sanację.
Pomimo iż, projekt ZPPS-u zyskał poparcie ze strony większości
Stronnictwa Ludowego, mniejszości słowiańskich i żydowskiej, nie
pozwoliło to jednak na jego dalsze procedowanie, ponieważ został
odrzucony już na poziomie prac Komisji Konstytucyjnej Sejmu65.
1935, s. 1. Vide: Socjalistyczny projekt ordynacji wyborczej, „Czas”, nr 160 z 13 VI
1935, s. 1.
62
Druk nr 1171, Sejm RP, Okres III, s. 1–3.
63
Sprawozdanie stenograficzne z 146 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, Sejm RP, Okres III 1930–1935, ł. 18.
64
Confer: E. Bernstein, Parlamentaryzm a socjalizm, Łódź 1907, s. 62–64;
A. Ajnenkiel, op. cit., s. 44–45. Druk nr 1171, Sejm RP III, ss. 4
65
Projekt B.B.W.R. Przyjęty za podstawę dyskusji szczegółowej, „Dziennik
Poznański”, nr 137: 15 VI 1935, s. 2.

64

Maciej Wojtacki

W kołach politycznych, wyrastających z obozu pomajowego, ocena Senatu powstałego w ramach reform ustrojowych roku 1935, stawała się w miarę upływu czasu coraz bardziej krytyczna. Wynikało
to z pewnością z pogłębiającego się kryzysu zaufania do parlamentu, uwidaczniającego się nie tylko w środowiskach opozycyjnych.
Równie istotne dla postrzegania Izby wyższej, były negatywne oceny
„przebiczowanej” w dwa miesiące ordynacji wyborczej, która nadała ostateczny kształt Senatowi. Poglądy takie, wśród „sanatorów”
reprezentował między innymi Szawlewski, Tytus Filipowicz czy
Stanisław Mackiewicz, który postulował – podobnie jak krakowski
„Czas” – zmianę prawa wyborczego, wobec nierealizowania przez
parlament jego funkcji określonych w Konstytucji kwietniowej66.
Również przywołany powyżej Starzewski – oceniając nową
konstrukcję Senatu –wskazywał, że nie był on ośrodkiem, który
mógłby równoważyć pozycję Izby niższej, tym samym realizowałby zasadę tzw. „właściwej dwuizbowości”. Zdaniem krakowskiego
konstytucjonalisty w wielu obszarach – między innymi w ramach
kontroli ustawodawstwa – nastąpiło wręcz osłabienie pozycji Izby
wyższej. Tym samym Senat nie został wyposażony w odpowiednie,
względem przeznaczonych mu funkcji ustrojowych, kompetencje,
co miało się stać już na poziomie projektu uchwalonego w Sejmie
w styczniu 1934 r.67 Według profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściwą funkcją Senatu w polskim ustroju po 1935 r. była
Vide: M. Szawlewski, Sugestie programowe w związku z hasłem Naczelnego Wodza o obronie narodowej, Warszawa 1936, s. 65–66; T. Filipowicz, O polską
myśl polityczną. Przemówienie wygłoszone w Sali resursy obywatelskiej w Warszawie dnia 26 lutego 1936, Warszawa 1936, s. 35; S. Cat-Mackiewicz, Jesteśmy
legitymistami Konstytucji 23 kwietnia, „Słowo”, nr 306 z 7 XI 1936, s. 1.
67
M. Starzewski, Uwagi prawno – polityczne nad projektem konstytucji wicemarszałka Cara, Kraków 1934, s. 96–97.
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rola hamulca dla partykularnych, w tym radykalnych projektów
rządowych i poselskich, niecieszących się wyraźnym poparciem
większości Izby niższej. Odrzucenie „veta” senackiego do ustawy
wymagało zebrania w Sejmie poparcia co najmniej 3/5 głosów, choć
jak zauważał, Konstytucja nie określała wyraźnie, czy chodziło
o większość zwykłą, czy kwalifikowaną68.
Tak określona pozycja Senatu znacznie wyraźniej wpisywała się
w teorię organów państwowych opracowaną przez Wacława Makowskiego w odniesieniu do teorii władzy państwowej Georga Jellinka69, w której istotą poszczególnych instytucji państwa miała być
nie realizacja władzy a zadania pełnione w ramach państwa, w tym
przypadku utrzymanie przez parlament – „organ aprobaty społecznej”, „stałości organizacyjnej i bytu zrzeszenia” – społeczeństwa70.
Stąd też Senat, mający być w myśli piłsudczykowskiej emanacją elity
społecznej i jej autorytetu pełnił, jak wskazuje Waldemar Paruch,
rolę „czynnika refleksji i rozwagi”, do którego zadań należała współpraca z Prezydentem w zakresie realizacji państwowej racji stanu
oraz działanie na „rzecz przywracania równowagi społecznej”71.
Wnioski

Pozycja ustrojowa Senatu określona w Ustawie zasadniczej
z 23 kwietnia 1935 r., swą właściwą realizację znalazła w ordynaM. Starzewski, Stanowisko Senatu w Konstytucji 23 kwietnia 1935 r., Warszawa 1936, s. 3, 9
69
W. Makowski, Nauka o państwie, Warszawa 1939, s, 211–212; W. T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo–prawnej Wacława Makowskiego,
Warszawa 2014, s. 718.
70
W. Makowski, Nauka o państwie..., s. 216–217.
71
W. Paruch, op. cit., s. 288–289, 293–293.
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cji wyborczej, która w ocenie polityków Bloku stanowiła właściwe
zakończenie procesu reform ustrojowych państwa i wprowadzenia
nowego autorytarnego systemu rządzenia państwem.
Można jednak uznać, że ostateczna koncepcja budowy Izby
wyższej ukształtowała się w odniesieniu do charakterystycznych
dla polskiej myśli polityczno-prawnej okresu międzywojennego
tendencji zmiany struktury, w tym roli Senatu. Wskazać należy
kilka wspólnych dla stronnictw prawicowych i centrum elementów programowych dotyczących miejsca i funkcji Senatu wśród
organów państwa, które następnie znalazły swe odzwierciedlenie
w propozycjach piłsudczyków.
Do propozycji tych zaliczyć należy:
–– po pierwsze, wzmocnienie pozycji Senatu względem Izby poselskiej, poprzez zwiększenie liczby senatorów do minimum
1/3 liczby posłów;
–– po drugie, dążenie do zrównania pozycji ustrojowej obu
Izb, między innymi poprzez przyznanie Senatowi prawa inicjatywy ustawodawczej, której ostatecznie Izba wyższa nie
otrzymała. Realizacja tego postulatu, traktowana była jako
osiągnięcie tzw. „pełnej dwuizbowości” tak w wymiarze
prawnym, jak i politycznym;
–– po trzecie, wprowadzenie nowego systemu wyboru senatorów, opartego na zasadzie doświadczenia i zaufania społecznego, który znalazł swe odzwierciedlenie w konstytutywnej
dla nowego porządku władzy koncepcji państwa społecznego.
Wydaje się, że uwzględnienie przez BBWR, w ramach wizji
państwa części propozycji partii opozycyjnych stanowiło podstawę dla akceptacji, nie tyle przez te organizacje, ale ich sympatyków
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i wyborców, rozwiązań ustrojowych wprowadzonych w 1935 r.
Proces ten nie zakończył się z uchwaleniem Konstytucji kwietniowej, ale był kontynuowany w ramach Obozu Zjednoczenia
Narodowego. Z drugiej jednak strony nie można nie zauważyć,
że przyjęty po reformach 1935 r. system instytucjonalny państwa,
doprowadził do głębokiego kryzysu społecznego, którego odzwierciedleniem były między innymi wystąpienia ludności wiejskiej na
przełomie 1936 i 1937 r. Jednym z głównych postulatów ludowców
i socjalistów była zmiana obowiązującej Konstytucji i ordynacji
wyborczych oraz rozwiązanie parlamentu, który jak podkreślano,
tak w prasie ludowej, jak i socjalistycznej został wyłoniony z pogwałceniem zasady powszechnych i bezpośrednich wyborów72,
w których – w wyniku ogłoszonego bojkotu – większość partii byłego Centrolewu nie brała udziału73. W konsekwencji na przełomie roku 1937 i 1938 kwestia przeprowadzenia zmian w ordynacji
wyborczej i nowych wyborów parlamentarnych była podnoszona
przez niemal wszystkie siły polityczne74. Jednak w związku z diametralnym pogorszeniem się sytuacji międzynarodowej i brakiem
szerszej platformy dla ponad partyjnego porozumienia, projekt ten
nie mógł zostać zrealizowany w nowym parlamencie wyłonionym
na niespełna rok przed wybuchem II wojny światowej.

Żądania ludu, „Piast. Tygodnik polityczny, społeczny, oświatowy i gospodarczy” 1936, nr 27, s. 2–3.
73
Szerzej o bojkocie wyborów przez partie ludowe i socjalistyczne pisała
Alicja Bełcikowska. Vide. A. Bełcikowska, Partie polityczne i związki zawodowe
w Polsce wobec wyborów do Sejmu i Senatu w 1935 r., Warszawa 1935, s. 174.
74
Echa niedzielnych sensacyj. Jak koła polityczne przyjęły zapowiedź zmiany
ordynacji wyborczej i nowych wyborów, „Czas”, nr 246: 8 IX 1937, s. 4.
72
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