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Monety
kolekcjonerskie
20 z∏
925/1000 Ag oraz bursztyn
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
67 000 szt.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
760 000 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek sali posiedzeƒ Senatu. U góry
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Z prawej strony napis: 20 / Z¸. U do∏u w Êrodkowej cz´Êci
oznaczenie roku emisji: 2004 oraz poni˝ej pó∏kolem napis:
m.
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m .
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w

Rewers: Z prawej strony wizerunek laski marsza∏kowskiej
z bursztynem. W tle w Êrodkowej cz´Êci stylizowany wizerunek
or∏a z p∏askorzeêby w siedzibie Senatu RP. Z lewej strony oraz
u do∏u napis: 15-LECIE SENATU III RP.

Rewers: Z prawej strony wizerunek laski marsza∏kowskiej. W tle
w Êrodkowej cz´Êci stylizowany wizerunek or∏a z p∏askorzeêby
w siedzibie Senatu RP. Z lewej strony oraz u do∏u napis: 15-LECIE
SENATU III RP.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM
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– 15-lecie Senatu
III Rzeczypospolitej Polskiej –
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W dniu 24 maja 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie, upami´tniajàce 15-lecie
Senatu III Rzeczypospolitej Polskiej, o nomina∏ach:

wolnych wyborach. Sk∏ada si´ ze 100 senatorów, wybieranych
na czteroletnià kadencj´. Pracami tego Senatu kierowali
kolejno marsza∏kowie: Andrzej Stelmachowski, August
Che∏kowski, Adam Struzik, Alicja GrzeÊkowiak, a w obecnej,
V kadencji – Longin Pastusiak.

ustaw odnoszàcych si´ do ró˝nych dziedzin ˝ycia spo∏ecznego
i gospodarczego; znaczna ich cz´Êç zosta∏a przyj´ta przez Sejm.

• 20 z∏ - wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ - wykonana stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
zwanym Nordic Gold.
Od poczàtku swego pi´çsetletniego istnienia polski parlamentaryzm ukszta∏towa∏ si´ jako system dwuizbowy,
z∏o˝ony z izby poselskiej i senatu. Trzecim „stanem sejmujàcym” by∏ król. Dla uchwalenia konstytucji, czyli ustawy,
potrzebna by∏a zgoda tych trzech stanów. Sk∏ad izby poselskiej opiera∏ si´ na wybieralnych cz∏onkach, w sk∏ad senatu
wchodzili natomiast mianowani do˝ywotnio przez króla
dostojnicy królestwa: wojewodowie, kasztelani i wysocy
urz´dnicy paƒstwowi oraz najwy˝si dostojnicy koÊcielni.
Senat mia∏ prawo veta, móg∏ wyst´powaç z w∏asnymi
projektami konstytucji.
Senat, b´dàcy cz´Êcià polskiej tradycji ustrojowej, utrzymano
w XIX wieku w Ksi´stwie Warszawskim i Królestwie Polskim
– organizmach paƒstwowych o ograniczonej samodzielnoÊci.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci po I wojnie Êwiatowej Senat
zosta∏ reaktywowany na mocy konstytucji marcowej z 1921 r.
Senat rozpatrywa∏ uchwalone przez Sejm ustawy i wnosi∏
do nich poprawki. Nie móg∏ natomiast proponowaç w∏asnych
projektów ustaw. Sk∏ada∏ si´ ze 111 senatorów, wybieranych
w województwach na 5 lat. Wed∏ug uchwalonej w 1935 r.
konstytucji kwietniowej w izbie zasiada∏o 96 senatorów,
przy czym 1/3 z nich mianowa∏ prezydent, a pozosta∏ych
wybierali – za poÊrednictwem kolegiów elektorskich – obywatele spe∏niajàcy okreÊlone wymagania co do wykszta∏cenia,
zas∏ug lub stanowiska. Senatorowie tworzyli razem z pos∏ami
Zgromadzenie Narodowe, które wybiera∏o prezydenta.
Ostatnie posiedzenie Senatu odby∏o si´ 2 wrzeÊnia 1939 r.,
przy huku bomb spadajàcych na Warszaw´.
W 1946 r. rozpisano referendum, znane pod nazwà „3 x tak”.
Jego pierwsze pytanie brzmia∏o: „Czy jesteÊ za zniesieniem
Senatu?” Wyniki referendum zosta∏y sfa∏szowane przez ówczesne w∏adze. Na ich podstawie ustanowiono w Polsce parlament
jednoizbowy.
Senat zosta∏ przywrócony w 1989 r. w wyniku porozumieƒ
Okràg∏ego Sto∏u i wybrany w pierwszych po wojnie ca∏kowicie

Senat RP pe∏ni wa˝nà funkcj´ w obowiàzujàcym w Polsce
systemie sprawowania w∏adzy. Na mocy konstytucji wraz
z Sejmem stanowi jedno z trzech ogniw tego systemu – w∏adz´
ustawodawczà. Jako organ przedstawicielski reprezentuje
ró˝norodnoÊç poglàdów spo∏eczeƒstwa i jest powo∏ywany
w wyborach powszechnych.
Senat uczestniczy w procesie ustawodawczym, rozpatrujàc
ustawy uchwalone przez Sejm. Mo˝e je odrzuciç, zaakceptowaç
lub wnieÊç do nich poprawki. Ma inicjatyw´ ustawodawczà,
czyli mo˝e wnosiç do Sejmu w∏asne projekty ustaw. Ma te˝
inne wa˝ne uprawnienia: wyra˝a zgod´ na powo∏ywanie
i odwo∏ywanie wa˝nych urz´dników, np. prezesa Najwy˝szej
Izby Kontroli czy rzecznika praw obywatelskich. Wraz z Sejmem
tworzy Zgromadzenie Narodowe, zwo∏ywane m. in. do
odbioru przysi´gi nowo wybranego prezydenta.
Znaczna cz´Êç pracy Senatu toczy si´ w komisjach, w których
senatorowie rozpatrujà przes∏ane z Sejmu ustawy. Ponowna,
po poselskiej, dociekliwa analiza przepisów prawnych ma
na celu wyszukanie uchybieƒ, zaproponowanie nowych
rozwiàzaƒ, a w efekcie – ulepszenie ustawy. W komisjach
tworzone sà tak˝e projekty nowych ustaw.
Cz∏onkowie odrodzonego Senatu stan´li wobec koniecznoÊci
dostosowania legislacji do g∏´bokich przemian ustrojowych.
Takim wyzwaniem by∏o m. in. odejÊcie od modelu centralnego
sprawowania w∏adzy i przekazanie jej na szczebel lokalny –
do gminy, b´dàcej naturalnà wspólnotà mieszkaƒców danego
terenu. Zas∏ugà Senatu I kadencji by∏o przygotowanie
i wniesienie do Sejmu czterech ustaw dotyczàcych samorzàdu
terytorialnego, przyj´tych przez Sejm w marcu 1990 r. Umo˝liwi∏o to m. in. szybkie przeprowadzenie wyborów do samorzàdów
lokalnych. W nast´pnych kadencjach zg∏aszano projekty
nowelizacji i projekty uzupe∏niajàce do ustawy samorzàdowej.
Senat zg∏asza∏ do Sejmu inicjatywy ustawodawcze, które
mia∏y na celu zadoÊçuczynienie moralne osobom pokrzywdzonym w poprzednim okresie lub dotyczy∏y spraw nie
uregulowanych, ze wzgl´dów politycznych, za czasów Polski
Ludowej. Od IV kadencji Senat coraz cz´Êciej wyst´powa∏
z projektami ustaw dotyczàcych Polonii na Êwiecie. Przez
15 lat przekazano do Sejmu ponad 100 senackich projektów

Senat RP pe∏ni funkcj´ mecenasa i patrona Polonii na Êwiecie.
Nawiàzuje w ten sposób do przedwojennej tradycji, gdy
marsza∏kowie Senatu przewodniczyli naczelnym organizacjom podtrzymujàcym ∏àcznoÊç polskiej diaspory z ojczyznà.
Senatowi III RP przyznano znacznie szerszy ni˝ przed wojnà
zakres dzia∏aƒ dla Polonii. W bud˝ecie Senatu umieszczono
Êrodki finansowe na pomoc dla Polonii i Polaków za granicà.
Problemy Polonii rozpatruje w∏aÊciwa merytorycznie komisja.
Szczególnà uwagà i opiekà Senat otacza Êrodowiska polonijne
na Wschodzie. Wspiera i finansuje budow´ oraz remonty
polskich szkó∏, domów kultury, dzia∏alnoÊç organizacji
oÊwiatowo-kulturalnych. Popiera w∏asne inicjatywy tych
Êrodowisk w dziedzinie przedsi´biorczoÊci i doskonalenia
zawodowego.
Senat dba o utrzymanie wi´zi rodaków i polskiej diaspory
z ojczyznà, rozszerzanie znajomoÊci j´zyka polskiego i polskiej
kultury wÊród m∏odego pokolenia. Dba tak˝e o dokumentowanie i ochron´ dorobku materialnego i dziedzictwa
kulturowego Polonii.
Z inicjatywy Senatu uchwalono regulacje dotyczàce m. in.
repatriacji, udzia∏u Polaków za granicà w drugiej turze
wyborów prezydenckich oraz ustanowienia 2 maja Dniem
Polonii i Polaków za Granicà, a tak˝e powo∏ania Polonijnej
Rady Konsultacyjnej.

dr Dorota Mycielska

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

