
 

 

Wystąpienie Marszałka Senatu w sprawie podsumowania pracy Senatu 

w sesji 1928/1929 

 

Marszałek Julian Szymański:
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Przechodzę do rocznego sprawozdania z działalności Senatu. W okresie sesji budżetowej od 

1 listopada 1928 r. do dnia 31 marca 1929 r. odbyło się 12 plenarnych posiedzeń Senatu. 

Prócz plenarnych posiedzeń odbył się szereg posiedzeń poszczególnych komisyj senackich, 

a mianowicie: 

1) Komisji Skarbowo-Budżetowej - 37 posiedzeń, 

2) Komisji Gospodarstwa Społecznego - 5 posiedzeń, 

3) Komisji Prawniczej - 10 posiedzeń, 

4) Komisji Administracyjnej - 4 posiedzenia, 

5) Komisji Spraw Zagranicznych i Wojskowych - 12 posiedzeń, 

6) Komisji Oświaty i Kultury - 3 posiedzenia, 

7) Komisji Regulaminowej - 3 posiedzenia. 

Również odbyło się jedno posiedzenie Podkomisji Emigracyjnej. Ogółem więc odbyło się 

75 posiedzeń komisyj. 

W tym czasie wpłynęły do Senatu 73 projekty ustaw, z których zostały przyjęte przez Senat 63, 

w tem 56 bez zmian, zaś 6 ustaw z poprawkami Senatu; odrzucono 1 ustawę. 

Niezałatwionych pozostało 10 projektów ustaw, które nie mogły być rozpatrzone przez Senat bądź 

z powodu zamknięcia sesji budżetowej, bądź też, że wpłynęły już po zamknięciu sesji. 

Senat uchwalił poprawki - zmiany do następujących ustaw: 

                                                           
1
 senator z list BBWR i marszałek Senatu II kadencji (1928–1930) 

2
 zachowano pisownię oryginalną 



a) ustawy skarbowej na okres od 1.IV.1929 r. do 31 marca 1930 r. oraz do preliminarza budżetowego 

na rok 1929/30; 

b) ustawy w sprawie uzupełnienia niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem; 

c) ustawy, zmieniającej art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1926 r. oraz art. 1 ustawy z dnia 2 marca 1927 r. 

o zmianie art. 112 ustawy o szkołach akademickich z dnia 13 lipca 1920 r.; 

d) ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1928 r. o izbach morskich; 

e) ustawy w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych 

dzierżawców rolnych. 

Prócz tego Senat zajmował się projektem ustawy w sprawie zmiany niektórych postanowień 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego „Prawo o ustroju 

sądów powszechnych” - i odrzucił projekt ustawy w sprawie odroczenia dnia wejścia w życie 

powyższego rozporządzenia. 

W czasie trwania sesji zgłoszono 38 interpelacyj, z czego Klub Ukraiński zgłosił - 35, senator 

Thullie - 2 i Klub Narodowy - 1. Z pośród tych interpelacyj w sprawach politycznych było 10, w sprawach 

gospodarczych - 12, w sprawie nowelizacji prawa małżeńskiego z 1836 r. - 1, pozostałych 15 dotyczyło 

osób prywatnych. 

Nadto zgłoszony został przez Klub Ukraiński wniosek nagły w sprawie tragicznych zajść w gminie 

Batiatycze, żądający przeprowadzenia najściślejszego dochodzenia. Wniosek ten Senat odrzucił. 

Wymienić również należy prace niektórych z pp. senatorów na terenie międzynarodowym, bądź to 

przez udział w pracach poszczególnych komisyj Ligi Narodów, bądź uczestniczenie 

w międzynarodowych zjazdach parlamentarnych. 

I tak w pracach komisji doradczej Ligi Narodów opieki nad dzieckiem i kobietą („Commission 

consultative pour la protection de l'enfant et de la femme”) w Genewie brał czynny udział 

p. Wicemarszałek Posner. 

W komitecie doradczym organizacji ekonomicznej Ligi Narodów jednym z głównych referentów był 

p. Wicemarszałek Gliwic. 

W międzynarodowej parlamentarnej konferencji handlowej w Berlinie uczestniczyli 

pp. Wicemarszałek Gliwic, senatorowie Łubieński i Rogowicz. 

Wreszcie Senat przez swych delegatów brał udział w szeregu uroczystości zagranicą, 

a mianowicie: 

1) w pogrzebie marszałka Focha - Wicemarszałek Posner i senatorowie Lubomirski i Motz; 

2) na odsłonięciu pomnika wieszcza Adama Mickiewicza w Paryżu - Marszałek Senatu Szymański, 

Wicemarszałek Posner, senatorowie: Motz, Lubomirski i Strug. 

Nadto Senat wydał po raz pierwszy od czasu swego istnienia całkowite sprawozdanie 

o preliminarzu budżetowym, co Panowie Senatorowie mieli możność w swoim czasie sami ocenić. 

Wreszcie należy zaznaczyć, iż w czasie trwania sesji budżetowej oraz po jej zamknięciu, aż do 

ostatniej chwili urzędował pod przewodnictwem Marszałka Senatu komitet nadzorczy przebudowy 

gmachu Senatu, który odbył ogółem 17 posiedzeń. W wyniku prac tego komitetu została ostatecznie 

całkowicie przebudowana według planów inż. Miecznikowskiego sala plenarnych posiedzeń Senatu 

wraz ze salami komisyj i klubów. 


