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WITOLD MARCOÑ

UNIFIKACJA WOJEWÓDZTWA �L¥SKIEGO
Z II RZECZ¥POSPOLIT¥

W OPARCIU O BIERNE KOMPETENCJE
STATUTU ORGANICZNEGO

Obok wielu dziedzin, które �l¹ski parlament móg³ samodzielnie regulowaæ, znaj-
dujemy równie¿ i takie uprawnienia, które sprowadza³y siê do wyra¿ania przez Sejm
�l¹ski zgody na obowi¹zywanie w województwie autonomicznym ustaw wydanych
przez Sejm Rzeczypospolitej. Zakres biernych kompetencji w sprawach dotycz¹-
cych górnictwa, handlu, przemys³u i rêkodzielnictwa (rzemios³a), hutnictwa statut
organiczny regulowa³ w art. 8 i 8a. Art. 8a powsta³ dziêki interwencji ministra Józefa
Kiedronia1. Z analizy artyku³u wynika, ¿e ustawodawstwo w tych dziedzinach by³o
zastrze¿one do kompetencji centralnych czynników ustawodawczych za zgod¹ Sej-
mu �l¹skiego. Wszelkie zmiany ustaw dotycz¹cych górnictwa, przemys³u, handlu
i rzemios³a obowi¹zuj¹cych w województwie �l¹skim w dniu przejêcia Górnego
�l¹ska przez Polskê mog³y nast¹piæ tylko za aprobat¹ Sejmu �l¹skiego2. Powy¿-
sze przepisy ustawy autonomicznej stwarza³y sytuacjê, w której Sejm �l¹ski móg³
rozci¹gn¹æ centralny akt prawny na obszar organizmu autonomicznego, w razie
gdyby ustawodawca ogólnopolski to rozwi¹zanie uchwali³. Na podstawie artyku-
³ów okre�laj¹cych bierne kompetencje móg³ zaakceptowaæ akt ogólnopolski, b¹d�
go odrzuciæ. Poniewa¿ ustawy, które Sejm RP przedk³ada³ Sejmowi �l¹skiemu, aby
wyrazi³ na nie zgodê, by³y ustawami ogólnopolskimi, rysowa³a siê wiêc szansa
w przypadku zgody Sejmu �l¹skiego na ich obowi¹zywanie, co oznacza³o pog³ê-
bienie unifikacji prawnej województwa �l¹skiego z reszt¹ terytorium pañstwa pol-
skiego. Jednocze�nie przepis art. 8a by³ wprawdzie pewnym ograniczeniem usta-
wodawstwa Rzeczypospolitej w wymienionych dziedzinach, lecz niew¹tpliwe jest,
jak wy¿ej stwierdzono, ¿e Sejm �l¹ski sam tego ustawodawstwa nie posiada³.
W praktycznej dzia³alno�ci �l¹skiego parlamentu znajdziemy wiele aktów pra-
wnych, które by³y wyra¿eniem zgody na obowi¹zywanie na terenie województwa
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�l¹skiego rozporz¹dzeñ b¹d� ustaw wydanych przez czynniki centralne. Legisla-
tywa �l¹ska udziela³a swego zezwolenia na wprowadzenie okre�lonej regulacji pra-
wnej. Sejm �l¹ski nie posiada³ uprawnieñ w zakresie jej zmiany, nie mia³ inicjaty-
wy ustawodawczej ani te¿ wp³ywu na tok prac prowadzonych w tych sprawach.
Historyk prawa Bo¿ena Cyrol podda³a analizie zakres biernych kompetencji sta-
tutu organicznego3. Natomiast niniejsze rozwa¿ania s¹ prób¹ ujêcia problemu przez
historyka.

I  Se jm  � l ¹ sk i. Kadencja parlamentu lokalnego trwa³a od 10 X 1922 r. do
12 II 1929 r. Pierwsze regulacje Sejm �l¹ski przeprowadzi³ w 1924 r. na skutek
starañ polskich sfer bankowych w organizmie autonomicznym. Rada Ministrów
uchwali³a rozci¹gniêcie na obszar województwa �l¹skiego mocy artyku³ów 1�23
ustawy z 20 I 1921 r. o organizacji gie³d w Polsce4. 15 VII 1924 r. na porz¹dku
obrad lokalnego parlamentu pierwszej kadencji znalaz³ siê nag³y wniosek rz¹du
w sprawie organizacji gie³d5. Sprawê referowa³ w imieniu komisji prawniczej re-
prezentant Narodowej Partii Robotniczej Franciszek Obrzut. Z trybuny sejmowej
opowiedzia³ siê on za wprowadzeniem regulacji centralnej z 20 I 1921 r. o organi-
zacji gie³d na teren województwa �l¹skiego6. Pos³owie lokalnego parlamentu nie
podjêli dyskusji w tej sprawie, ale w wiêkszo�ci poparli wniosek Rady Ministrów.
Sejm �l¹ski wyda³ akt prawny w sprawie wprowadzenia ustawy z 20 I 1921 r.
o organizacji gie³d w Polsce na teren województwa �l¹skiego7. Ustawodawca �l¹-
ski wyrazi³ zgodê na rozci¹gniêcie art. 1�23 tej¿e ustawy, przy czym ustawa za-
czê³a obowi¹zywaæ w dniu jej og³oszenia. Wej�cie w ¿ycie tego¿ aktu prawnego
mia³o wp³yw na rolê pos³ów parlamentu w d¹¿eniach zmierzaj¹cych do unifikacji
z obszarem ca³ego pañstwa. Powy¿sza regulacja nie przetrwa³a zbyt d³ugo. W czasie
109 posiedzenia Sejmu �l¹skiego pierwszej kadencji 30 I 1925 r. zg³oszony zosta³
wniosek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej dotycz¹cy projektu ustawy o wyra¿eniu zgo-
dy Sejmu �l¹skiego na rozporz¹dzenie prezydenta RP z 28 XII 1924 r. o warun-
kach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad tymi czynno�ciami,
o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych8. Wniosek ten przedstawi³ An-
toni Pawlita, naczelnik wydzia³u skarbowego �l¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego,
który z trybuny sejmowej opowiada³ siê za wprowadzeniem trzech ogólnopolskich
aktów prawnych na obszar organizmu autonomicznego i zaproponowa³: �Wnoszê
przeto imieniem Rz¹du, a¿eby projekt tej ustawy prosz¹cy o zgodê na te trzy roz-
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3 B. C y r o l, Regulacja prawna dzia³alno�ci gospodarczej na �l¹sku w ustawodawstwie Sejmu
�l¹skiego w latach 1922�1939 (Studia nad ekonomik¹ regionu, t. XVIII, Katowice 1988, s. 135�150).

4 Dz.U.R.P. 1921, nr 13, poz. 71; S. C z e r n e c k i, Bankowo�æ polska na Górnym �l¹sku (Dzieje
pracy Górnego �l¹ska 1922�1927, Lwów�Katowice 1927, s. 81); M. Tr ¹ b a , Bankowo�æ (Wojewódz-
two �l¹skie (1922�1939). Zarys monograficzny, pod red. F. Serafina, Katowice 1996, s. 384�385).

5 Druk sejmowy: 517/I Sejmu �l¹skiego (dalej: S�); sprawozdanie stenograficzne (dalej: spr. sten.)
z 97 posiedzenia (dalej: pos.) I S� z 15 VII 1924 r., szpalta (dalej: szp.) 26�27.

6 Spr. sten. z 97 pos. I S� z 15 VII 1924 r., szp. 26.
7 Dziennik Ustaw �l¹skich (dalej: Dz.U.�l.) 1924, nr 18, poz. 74; C z e r n e c k i, op. cit., s. 81;

Tr ¹ b a, op. cit., s. 385.
8 Spr. sten. z 109 pos. I S� z 30 I 1925 r., szp. 12�16.
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porz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej przekazano Komisji Prawniczej�9. Ko-
misja prawnicza analizowa³a powy¿szy projekt �l¹skiej Rady Wojewódzkiej 16 II
1925 r. Na posiedzenie tej komisji zaproszono ekspertów z Izby Handlowej, Izby
Rêkodzielniczej i Zwi¹zku Banków, aby móc wypracowaæ odpowiednie stanowi-
sko w tej kwestii10. 4 III 1925 r. na forum lokalnego parlamentu pierwszej kaden-
cji rozpatrywano sprawozdanie komisji prawniczej dotycz¹ce projektu ustawy
o wyra¿eniu zgody na rozporz¹dzenia prezydenta RP z 28 XII 1924 r. o warun-
kach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad tymi czynno�ciami,
o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych11. Referentem komisji pra-
wniczej by³ dzia³acz chadecki Walenty Fojkis. Stwierdzi³ on, ¿e nale¿a³o wprowa-
dziæ trzy rozporz¹dzenia prezydenta RP z uwagi na pró¿niê wynikaj¹c¹ z braku
unormowañ w tej materii: �W dyskusji uznano potrzebê przyjêcia tych rozporz¹-
dzeñ na Górnym �l¹sku, albowiem przez nieprzyjêcie tych rozporz¹dzeñ � jak ar-
gumentowa³ � stworzyliby�my mo¿liwo�æ wszystkim tym bankierom, którzy swoje
interesy prowadz¹ nie w interesie Pañstwa�12. Pos³owie Sejmu �l¹skiego pierw-
szej kadencji zgodzili siê z wyst¹pieniem referenta komisji prawniczej W. Fojki-
sa. W uzasadnieniu powy¿szego projektu ustawy stwierdzono jednoznacznie, ¿e
�... rozporz¹dzenia, reguluj¹ce w sposób jednolity dla ca³ego Pañstwa sprawy pierw-
szorzêdnego znaczenia gospodarczego wymagaj¹ jak najrychlejszego wej�cia w ¿y-
cie rozporz¹dzenia tak¿e na obszarze Województwa �l¹skiego�13. Pos³owie maj¹c
na uwadze wzglêdy unifikacyjne opowiedzieli siê w wiêkszo�ci 4 III 1925 r. za
wej�ciem trzech ogólnopolskich aktów prawnych. W tym dniu Sejm �l¹ski pierw-
szej kadencji wyda³ ustawê o wyra¿eniu zgody na rozporz¹dzenie prezydenta RP
z 28 XII 1924 r. o warunkach wykonywania czynno�ci bankowych i nadzorze nad
tymi czynno�ciami, o organizacji gie³d i o prawie o domach sk³adowych14.

Praca legislacyjna Sejmu RP i uchwalenie przez ten organ ustawy znajdowa³y
szerokie zainteresowanie na forum lokalnego parlamentu �l¹skiego. Czêsto by³y
one przedmiotem obrad dzia³aj¹cych w Sejmie �l¹skim komisji sejmowych, które
rozpatrywa³y tre�æ danej ustawy pod k¹tem mo¿liwo�ci zastosowania jej na ob-
szarze województwa autonomicznego. �ledz¹c sprawozdanie i materia³y bêd¹ce
efektem prac komisji sejmowych zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w wielu przypadkach po-
wodem stworzenia projektu ustawy rozci¹gaj¹cej ustawê ogólnopolsk¹ na woje-
wództwo �l¹skie by³y wzglêdy unifikacyjne. 15 IX 1924 r. Ministerstwo Przemy-
s³u i Handlu przes³a³o reskryptem wojewodzie Mieczys³awowi Bilskiemu projekt
ustawy w sprawie wprowadzenia na teren organizmu autonomicznego ustawy
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9 Tam¿e, szp. 12�13.
10 Spr. sten. z 111 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5.
11 Druki sejmowe: 584/I S� i 596/I S�; spr. sten. z 11 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5�6.
12 Spr. sten. z 11 pos. I S� z 4 III 1925 r., szp. 5�6.
13 Druk sejmowy: 584/I S�, s. 2.
14 Dz.U.�l. 1925, nr 3, poz. 9; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz. 1018; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz.

1019; Dz.U.R.P. 1924, nr 114, poz. 1020; Ustawy Sejmu �l¹skiego 1922�1932, Katowice 1932,
s. 641�642; C y r o l, op. cit., s. 142.
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z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych15. Miesi¹c pó�niej,
14 X 1924 r. zosta³ przedstawiony na forum lokalnego parlamentu przez cz³onka
�l¹skiej Rady Wojewódzkiej Leopolda Szefera nag³y wniosek rz¹du zawieraj¹cy
projekt ustawy w sprawie wprowadzenia na teren województwa �l¹skiego ustawy
z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych16. Referent przed-
stawi³ motywy inicjatywy rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu prawnego na obszar
organizmu autonomicznego, m.in. zwraca³ uwagê, ¿e na tym terenie op³aty od
uprawnieñ górniczych stosowano dotychczas wed³ug norm austriackich na �l¹sku
Cieszyñskim, a na Górnym �l¹sku wed³ug norm pruskich. Ujednolicenie przepi-
sów w tej materii w obu czê�ciach organizmu autonomicznego mog³oby przyczy-
niæ siê do unifikacji wewnêtrznej tej jednostki terytorialnej. L. Szefer stwierdzi³,
¿e aby wprowadziæ tê ustawê ogólnopolsk¹ na obszar województwa �l¹skiego po-
trzebna by³a zgoda Sejmu �l¹skiego w my�l art. 8a statutu organicznego. W takim
przypadku lokalny parlament musia³ zatwierdziæ centraln¹ regulacjê z zakresu gór-
nictwa, aby ujednoliciæ przepisy w tej materii z reszt¹ kraju. Po wys³uchaniu spra-
wozdania cz³onka �l¹skiej Rady Wojewódzkiej pos³owie Sejmu �l¹skiego posta-
nowili przekazaæ nag³y wniosek Rady Ministrów dwóm komisjom: bud¿etowej
i prawniczej. 28 X 1924 r. rozpatrywa³a ten wniosek rz¹dowy komisja prawnicza17.
Wiêkszo�æ pos³ów tej komisji popar³a propozycjê Ministerstwa Przemys³u i Han-
dlu w sprawie wprowadzenia na teren województwa �l¹skiego ustawy z 8 VII
1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych. Jedynie reprezentant mniej-
szo�ci niemieckiej Otto Ulitz proponowa³ przekazaæ projekt ustawy do komisji bu-
d¿etowej ze wzglêdu na dochody, które mia³y wp³ywaæ do skarbu �l¹skiego z tej
regulacji. Pose³ Józef Machej z PPS zg³osi³ rezolucjê, której celem by³o podwy¿-
szenie op³at od wy³¹czno�ci poszukiwañ górniczych. Jednak pos³owie komisji pra-
wniczej w wiêkszo�ci ten postulat odrzucili18. 19 XI 1924 r. Sejm �l¹ski rozpatry-
wa³ sprawozdanie komisji prawniczej w sprawie rozci¹gniêcia ogólnopolskiej
ustawy z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych na obszar
województwa �l¹skiego19. Referentem tego sprawozdania by³ pose³ Franciszek
Obrzut z NPR. Stwierdzi³ on: �Ja wnoszê imieniem komisji o przyjêcie tej ustawy,
tj. aby ustawa, która obowi¹zuje w Polsce, obowi¹zywa³a na terenie Wojewódz-
twa �l¹skiego�20. Stanowisko to popiera³a wiêkszo�æ cz³onków komisji prawni-
czej w tej sprawie. Znamienn¹ postawê zaj¹³ klub Chrze�cijañskiej Demokracji
w kwestii tej ustawy. Dostrzegaj¹c jej walory przedstawiciel chadecji Pawe³ Kemp-
ka z trybuny sejmowej stwierdzi³: �Ustawa ta przewiduje op³aty górnicze regular-
ne od uprawnieñ górniczych, od nadañ górniczych i od wy³¹czno�ci górniczych.
Ustawa ta nie przewiduje ¿adnych wydatków, a tylko dochody. Dlatego te¿ zda-
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15 Dz.U.R.P. 1924, nr 69, poz. 671; spr. sten. z 100 pos. I S� z 14 X 1924 r., szp. 3.
16 Druk sejmowy: 533/I S�; spr. sten. z 100 pos. I S� z 14 X 1924 r., szp. 3�5.
17 Spr. sten. z 102 pos. I S� z 19 XI 1924 r., szp. 4.
18 Tam¿e, szp. 4.
19 Spr. sten. z 102 pos. I S� z 19 XI 1924 r., szp. 3�7.
20 Tam¿e, szp. 4.
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niem klubu ChD projekt tej ustawy nie potrzebuje jeszcze i�æ do Komisji Bud¿e-
towej, a¿eby ta go rozpatrzy³a, tylko mo¿e byæ ju¿ dzi� za³atwiony. Celem przy-
�pieszenia pracy Sejmu �l¹skiego � stawia klub ChD wniosek, ¿eby projekt tej usta-
wy by³ dzi� za³atwiony i rozpatrzony�21. Z powy¿szej wypowiedzi P. Kempki
wynika, ¿e chadecja d¹¿y³a do ujednolicenia przepisów organizmu autonomiczne-
go z ca³ym krajem. Na tym posiedzeniu Sejmu �l¹skiego 19 XI 1924 r. reprezen-
tant mniejszo�ci niemieckiej O. Ulitz obstawa³, aby projekt ustawy przekazaæ jed-
nak do komisji bud¿etowej, motywuj¹c to nastêpuj¹co: �... przy rozci¹gniêciu
ustawy chodzi o kwestiê znaczenia wybitnie bud¿etowego. Jest znanem, ¿e celem
ustawy jest na³o¿enie op³aty na w³asno�æ górnicz¹, a ¿e chodzi tu o bezpo�rednie
dochody Skarbu �l¹skiego, trzeba wys³uchaæ Komisji Bud¿etowej�22. Pos³owie
I Sejmu �l¹skiego nie zaakceptowali wniosku reprezentanta klubu niemieckiego.
Z wypowiedzi O. Ulitza wynika, ¿e stara³ siê opó�niæ wprowadzenie ogólnopol-
skiego aktu prawnego na obszar województwa �l¹skiego. G³os w dyskusji zabra³
jeszcze przedstawiciel PPS J. Machej. Ponownie zg³osi³ rezolucjê, która nie uzy-
ska³a akceptacji w czasie posiedzenia komisji prawniczej 28 X 1924 r.: �Sejm �l¹-
ski wyra¿aj¹c zgodê na rozci¹gniêcie ustawy Rzeczpospolitej Polskiej z 8 VII
1924 r. Dz.U.R.P. nr 69 w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych wzywa Pana
Wojewodê, by zwróci³ siê do Rz¹du Centralnego o zmianê tej ustawy pod wzglê-
dem podwy¿szenia op³at od wy³¹czno�ci poszukiwañ górniczych na 55 z³ od jed-
nej wy³¹czno�ci�23. Celem tej rezolucji by³o podniesienie podatków i zwiêkszenie
konkurencji przy otwieraniu kopalñ wêgla kamiennego. Rezolucjê powy¿sz¹ po-
s³owie zaakceptowali wiêkszo�ci¹ g³osów. Pomimo zastrze¿eñ reprezentant PPS
J. Machej uwa¿a³, ¿e wej�cie centralnego aktu prawnego z zakresu górnictwa by³o
po¿¹dane. Sejm �l¹ski wyrazi³ zgodê na wprowadzenie ogólnopolskiej ustawy
z 8 VII 1924 r. w przedmiocie op³at od uprawnieñ górniczych na obszar wojewódz-
twa �l¹skiego ju¿ 19 XI 1924 r.24 Warto zaznaczyæ, ¿e lokalny parlament stosun-
kowo szybko zaakceptowa³ tê centraln¹ regulacjê i przez ten akt prawny przyczy-
ni³ siê do ujednolicenia przepisów górniczych w ca³ym pañstwie polskim.

Kolejn¹ centraln¹ regulacj¹, któr¹ wprowadzono na obszar województwa �l¹-
skiego, by³o rozporz¹dzenie prezydenta RP o sztucznych �rodkach s³odz¹cych z 7 X
1927 r.25 Ten ogólnopolski akt prawny normowa³ sprawy z zakresu przemys³u. Ini-
cjatywa wprowadzenia go na teren autonomiczny przypad³a Radzie Ministrów.
Wniosek rz¹du w sprawie rozci¹gniêcia na obszar województwa �l¹skiego mocy
obowi¹zuj¹cej tego rozporz¹dzenia pos³owie rozpatrywali na posiedzeniu 7 XII
1927 r.26 G³os zabrali Stanis³aw Janicki z chadecji i Józef Biniszkiewicz z PPS.
S. Janicki prosi³ o przes³anie tej regulacji do komisji prawniczej Sejmu �l¹skiego,
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21 Tam¿e, szp. 3�4.
22 Tam¿e, szp. 4.
23 Tam¿e, szp. 5�7.
24 Tam¿e, szp. 7; Dz.U.�l. 1924, nr 25, poz. 94; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 652.
25 Dz.U.R.P. 1927, nr 89, poz. 797; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 646.
26 Druk sejmowy; 909/I S�, spr. sten. ze 169 pos. I S� z 7 XII 1927 r., szp. 4.
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która by sprawê przeanalizowa³a. Ponadto twierdzi³, ¿e pos³owie powinni lepiej
zapoznaæ siê z tym rozporz¹dzeniem prezydenta RP. J. Biniszkiewicz zaj¹³ odmien-
ne stanowisko. Zwraca³ uwagê na szerz¹cy siê przemyt sacharyny, któremu nale-
¿a³o przeciwdzia³aæ. Proponowa³ sprawê rozstrzygn¹æ natychmiast. Jednak wiêk-
szo�æ pos³ów nie podziela³a opinii przywódcy PPS na Górnym �l¹sku. Sprawê
oddano do rozstrzygniêcia komisji prawniczej I Sejmu �l¹skiego. Ten ogólnopol-
ski akt prawny z zakresu przemys³u rozpatrywano na posiedzeniu tej¿e komisji pod
k¹tem jego przydatno�ci w organizmie autonomicznym. Na porz¹dku obrad 182
posiedzenia I Sejmu �l¹skiego 1 X 1928 r. znalaz³o siê sprawozdanie komisji pra-
wniczej w sprawie projektu tej ustawy27. W imieniu tej komisji problem referowa³
dzia³acz chadecki Jan Kêdzior. Podkre�li³ on, ¿e z punktu widzenia prawnego nie
zachodz¹ ¿adne przeszkody, aby rozci¹gn¹æ centralny akt prawny na obszar auto-
nomiczny. Zwróci³ tak¿e uwagê na inne walory tej regulacji: �... zmniejszone zo-
stanie przemytnictwo sacharyny z Niemiec do Polski, ¿e ludzie potrzebuj¹cy sa-
charyny bêd¹ j¹ mogli otrzymaæ na podstawie recept lekarskich i ¿e ograniczenie
u¿ywania sacharyny podniesie przemys³ cukrowniczy w Polsce...�28 W imieniu ko-
misji prawniczej I Sejmu �l¹skiego J. Kêdzior zaproponowa³, aby rozci¹gn¹æ moc
obowi¹zuj¹c¹ rozporz¹dzenia prezydenta RP z 7 X 1927 r. o sztucznych �rodkach
s³odz¹cych na obszar organizmu autonomicznego. Pos³owie po wys³uchaniu spra-
wozdania dzia³acza chadeckiego przyjêli ustawê w tej sprawie29.

Parlament �l¹ski, dzia³aj¹c na podstawie art. 8a statutu organicznego, wyra¿a³
czêsto sw¹ zgodê na wej�cie w ¿ycie w województwie �l¹skim ustaw, które regu-
lowa³y stosunki prawa pracy, a nie prawa gospodarczego. Postanowienia art. 8a
by³y podstaw¹ dzia³ania Sejmu �l¹skiego po przejêciu w³adzy na Górnym �l¹sku
przez pañstwo polskie. Zosta³a tam moc¹ rozporz¹dzenia wojewody J. Rymera
z 8 VIII 1922 r. wprowadzona polska inspekcja przemys³owa i górnicza. Stan taki
istnia³ do roku 1928. 16 XI 1927 r. na forum lokalnego parlamentu zosta³ zg³oszo-
ny nag³y wniosek klubu PPS w sprawie wyra¿enia zgody Sejmu �l¹skiego na wpro-
wadzenie na obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 14
VII 1927 r. o inspekcji pracy30. Wniosek ten przekazano do analizy dwóm komi-
sjom: prawniczej i socjalnej. 16 IV 1928 r. pos³owie wys³uchali sprawozdania ko-
misji socjalnej w sprawie wprowadzenia na obszar województwa �l¹skiego tego
rozporz¹dzenia31. Referentem sprawozdania by³ pose³ NPR Piotr Pronobis. Przed-
stawi³ on stanowisko komisji socjalnej w tej sprawie, stwierdzaj¹c: �Wiêkszo�æ Ko-
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27 Druki sejmowe: 909/I S� i 984/I S�; spr. sten. ze 182 pos. I S� z 1 X 1928 r., szp. 5�6.
28 Spr. sten. ze 182 pos. I S� z 1 X 1928 r., szp. 6.
29 Tam¿e, szp. 6; Dz.U.�l. 1928, nr 25, poz. 51.
30 Dz.U.R.P. 1927, nr 67, poz. 590; druk sejmowy: 900/ I S�; spr. sten. ze 168 pos. I S� z 16 XI

1927 r., szp. 13; J. J o ñ c z y k, Losy prawa pracy obowi¹zuj¹cego na górno�l¹skiej czê�ci wojewódz-
twa �l¹skiego. 1918�1946 (Studia �l¹skie, t. X, Opole 1960, s. 217); K. K o s m o l, T. B a r t n i c k i,
Ustawodawstwo pracy obowi¹zuj¹ce w górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego, Katowice 1936,
s. 179�192; M. � w i ê c i c k i, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918�1939, Warszawa 1960,
s. 243�254.

31 Druki sejmowe: 952/I S� i 959/I S�; spr. sten. ze 177 pos. I S� z 16 IV 1928 r., szp. 3�4.
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misji, tj. 5 cz³onków przeciw 2 z frakcji niemieckiej, którzy siê wstrzymali od g³o-
sowania, aczkolwiek zasadniczo nie mieli ¿adnych zastrze¿eñ, przychyli³a siê po
dok³adnem rozwa¿eniu...�32. Z powy¿szej wypowiedzi dzia³acza NPR wynika, ¿e
pos³owie mniejszo�ci nie d¹¿yli do unifikacji autonomicznego organizmu z pañ-
stwem polskim. Bronili zasad zawartych w statucie organicznym. P. Pronobis za
potrzebê chwili uzna³ wprowadzenie tego¿ centralnego aktu prawnego na obszar
województwa �l¹skiego. Okre�li³ to w ten sposób: �Wprowadzenie rozporz¹dze-
nia o inspekcji pracy na �l¹sk jest konieczno�ci¹ i kwesti¹ chwili ze wzglêdu na
niedostateczn¹ obsadê inspektorów przemys³owych, bo na ca³ym terenie Górnego
�l¹ska jest tylko dwóch inspektorów przemys³owych: jeden w Katowicach i jeden
w Królewskiej Hucie, którzy nie s¹ w stanie dosyæ czêsto zwiedzaæ zak³adów prze-
mys³owych i dlatego s¹ pod tym wzglêdem braki�33. Podkre�la³ tak¿e inne walory
rozci¹gniêcia na obszar województwa �l¹skiego tego rozporz¹dzenia prezydenta
RP. Wyja�ni³ to stanowisko tak: �W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o inspekcji pracy, ta sieæ nadzoru siê powiêkszy, gdy¿
przewidziane jest, ¿e w Katowicach bêdzie trzech inspektorów, w Królewskiej
Hucie trzech, w Tarnowskich Górach i Rybniku jeden inspektor i zastêpca i w My-
s³owicach jeden inspektor i zastêpca�34. Dzia³acz NPR uzna³ inspektorów pracy
za regulatorów ¿ycia gospodarczego na Górnym �l¹sku i w imieniu komisji so-
cjalnej zaproponowa³ wprowadzenie powy¿szej regulacji centralnej na obszar wo-
jewództwa �l¹skiego. Po wys³uchaniu sprawozdania pos³owie lokalnego parlamentu
nie podjêli dyskusji w tej sprawie. 16 IV 1928 r. Sejm �l¹ski w formie ustawy wy-
razi³ zgodê na wprowadzenie na obszar województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 14 VII 1927 r.35 Równocze�nie moc¹ tego¿ aktu prawnego na tere-
nie autonomicznej jednostki administracyjnej zaczê³y obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce
rozporz¹dzenia: a) rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecznej w poro-
zumieniu z Ministrem Przemys³u i Handlu z 24 II 1928 r. o udziale inspektorów
pracy w czynno�ciach dotycz¹cych pozwoleñ na otwarcie lub przebudowanie za-
k³adów przemys³owych36; b) rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Opieki Spo³ecz-
nej i Ministra Przemys³u i Handlu z 24 II 1928 r. o stosunku wzajemnym orga-
nów inspekcji pracy i w³adz górniczych37; c) rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Spo³ecznej z 22 III
1928 r. o wspó³dzia³aniu organów policji pañstwowej i w³adz samorz¹dowych
z inspekcj¹ pracy38.

Wej�cie w ¿ycie powy¿szych rozporz¹dzeñ na teren województwa �l¹skiego spo-
wodowa³o wydatne polepszenie stanu organizacyjnego oraz poziomu inspekcji pra-
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32 Spr. sten. ze 177 pos. I S� z 16 IV 1928 r., szp. 3.
33 Tam¿e, szp. 3�4.
34 Tam¿e, szp. 4.
35 Tam¿e, szp. 4; Dz.U.�l. 1928, nr 11, poz. 25; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 635�636.
36 Dz.U.R.P. 1928, nr 41, poz. 398; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
37 Dz.U.R.P. 1928, nr 41, poz. 399; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
38 Dz.U.R.P. 1928, nr 58, poz. 546; K o s m o l, B a r t n i c k i, op. cit., s. 193.
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cy. Ustawa o inspekcji pracy by³a jedn¹ z norm prawnych, reguluj¹cych na Gór-
nym �l¹sku zagadnienia mieszcz¹ce siê w ramach prawa pracy. W tym przypadku
ChD, NPR, PPS, polskie frakcje w I Sejmie �l¹skim, dostrzeg³y mo¿liwo�æ nie
tylko polepszenia przepisów poprzez tê regulacjê, ale tak¿e przyczyni³y siê do ujed-
nolicenia norm z ca³ym krajem.

Kolejna inicjatywa rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu prawnego na teren wo-
jewództwa �l¹skiego w oparciu o bierne kompetencje Sejmu �l¹skiego wysz³a od
pos³a PPS J. Macheja. Dzia³acz ten zg³osi³ nag³y wniosek w sprawie rozci¹gniêcia
na obszar województwa �l¹skiego mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia prezyden-
ta RP z 13 IV 1927 r. o komunalnych kasach oszczêdno�ci39. Wniosek ten przeka-
zano do opracowania komisjom I Sejmu �l¹skiego: bud¿etowej i prawniczej. Do
sprawy powrócono na 174 posiedzeniu I Sejmu �l¹skiego 28 II 1928 r. Sprawo-
zdanie komisji prawniczej parlamentu lokalnego pierwszej kadencji przedstawi³
J. Kêdzior40: �Komisja Prawnicza, rozpatrzywszy ten wniosek, wypowiedzia³a siê
za przyjêciem go, a tem samem za rozszerzeniem rozporz¹dzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej o kasach komunalnych na obszar województwa �l¹skiego i nastêp-
nie przekaza³a sprawê Komisji Bud¿etowej...�41 Zadaniem komunalnych kas
oszczêdno�ci by³o u³atwianie gromadzenia oszczêdno�ci za odpowiednim oprocen-
towaniem i udzielanie kredytu ludno�ci. Pose³ sprawozdawca J. Kêdzior opowie-
dzia³ siê w imieniu komisji, ¿e: �... d¹¿yæ nale¿y do ujednolicenia ustawodawstwa
w ca³ej Rzeczpospolitej�42. Pos³owie I Sejmu �l¹skiego przychylili siê do kon-
kluzji chadeckiego polityka i 28 II 1928 r. uchwalili ustawê w przedmiocie roz-
ci¹gniêcia na województwo �l¹skie rozporz¹dzenia prezydenta RP o komunal-
nych kasach oszczêdno�ci43. Dziêki temu aktowi prawnemu pos³owie I Sejmu
�l¹skiego przyczynili siê do rozwoju tych kas w najlepiej uprzemys³owionym
regionie Polski.

W omawianym okresie lokalny parlament przej¹³ jeszcze jedn¹ centraln¹ regu-
lacjê w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego. By³ to akt prawny
z zakresu ustawodawstwa sanitarnego. Na forum I Sejmu �l¹skiego wp³yn¹³ wnio-
sek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej, zawieraj¹cy projekt ustawy o rozci¹gniêciu mocy
obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III 1928 r. o badaniu zwierz¹t
rze�nych i miêsa44. Na ¿yczenie pos³a W. Korfantego ten wniosek przekazano ko-
misji agrarnej, która 28 XI 1928 r. zajmowa³a siê projektem ustawy zaproponowa-
nym przez �l¹sk¹ Radê Wojewódzk¹, maj¹cym na celu wprowadzenie tej ogólno-
polskiej regulacji45. Komisja agrarna I Sejmu �l¹skiego przygotowa³a sprawozdanie
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39 Dz.U.R.P. 1927, nr 38, poz. 339; druk sejmowy: 907/I S�; spr. sten. ze 169 pos. I S� z 7 XII
1927 r., szp. 9; Tr ¹ ba, op. cit., s. 379�382.

40 Druk sejmowy: 943/I S�; spr. sten ze 174 pos. I S� z 28 II 1928 r., s. 10�13.
41 Spr. sten. ze 174 pos. I S� z 28 II 1928 r., szp. 10.
42 Tam¿e, szp. 12.
43 Tam¿e, szp. 13; Dz.U.�l. 1928, nr 7, poz. 13; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 361.
44 Dz.U.R.P. 1928, nr 38, poz. 361; druk sejmowy: 971/I S�; spr. sten. ze 180 pos. I S� z 1 VIII

1928 r., szp. 36.
45 Druk sejmowy: 1026/I S�; spr. sten. ze 187 pos. z 23 I 1929 r., szp. 41.
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w tej kwestii. Referowa³ je 23 I 1929 r. dzia³acz chadecki Karol Palarczyk46. Okre�li³
on zalety tego aktu prawnego, który znosi³ trzy ustawodawstwa: pruskie, austriac-
kie i rosyjskie. Dziêki temu na obszarze II RP mog³y obowi¹zywaæ jednolite po-
stanowienia w tej dziedzinie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e materia ta przys³ugiwa³a
do rozstrzygniêcia ustawodawcy autonomicznemu, poniewa¿ mia³ to zagwaranto-
wane w art. 4 pkt. 9 statutu organicznego. Jednak wzglêdy unifikacyjne i przydat-
no�æ ogólnopolskiego rozporz¹dzenia poprzez: 1) nadzór nad ubojem zwierz¹t,
2) badanie miêsa dla celów wpuszczenia do obrotu oraz 3) sprowadzenie miêsa
z zagranicy spowodowa³y, ¿e pos³owie Sejmu �l¹skiego �wiadomie recypowali je
na teren autonomicznej jednostki administracyjnej47.

Powy¿sze rozwi¹zania pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e Sejm �l¹ski w trakcie pra-
cy ustawodawczej wielokrotnie domaga³ siê rozci¹gniêcia ustawodawstwa ogól-
nopolskiego na teren województwa autonomicznego. Sta³ym przedmiotem zainte-
resowania lokalnego parlamentu by³o górnictwo, hutnictwo, przemys³ i rzemios³o.
W tych sprawach parlament �l¹ski móg³ jedynie czekaæ na wydanie odpowiednich
przepisów przez organy centralne, a nastêpnie wyraziæ sw¹ zgodê na wprowadze-
nie tych przepisów w województwie �l¹skim. Wyra¿enie zgody by³o warunkiem
koniecznym, by mo¿na by³o wprowadziæ przepisy ogólnopolskie na obszar woje-
wództwa �l¹skiego. Wola Sejmu �l¹skiego pierwszej kadencji dzia³aj¹c na pod-
stawie art. 8a statutu, umo¿liwia³a wej�cie w ¿ycie w województwie �l¹skim cen-
tralnych sze�ciu ogólnopolskich aktów prawnych, które regulowa³y stosunki prawa
pracy i ustawodawstwa sanitarnego.

I I  Se jm  � l ¹ sk i. Jako regionalny organ ustawodawczy móg³ zajmowaæ siê
wieloma materiami. Do jego kompetencji nale¿a³y m.in. sprawy gospodarcze i so-
cjalne. W kwestiach przemys³u i handlu parlament �l¹ski posiada³ uprawnienia
natury biernej przez artyku³y 8 i 8a statutu organicznego. Zgody Sejmu �l¹skiego
wymaga³y ograniczenia ilo�ciowe produkcji oraz wprowadzenie podatków od pro-
dukcji wêgla, wyrobów chemicznych, hutniczych i cementu oraz innych ga³êzi pro-
dukcyjnych, zatrudniaj¹cych na �l¹sku co najmniej tylu robotników, ilu zatrudnia³y
analogiczne przedsiêbiorstwa na pozosta³ym terenie pañstwa polskiego. Parlament
drugiej kadencji funkcjonowa³ zaledwie kilka miesiêcy, tj. od 27 V do 26 IX 1930 r.
Odby³ tylko 10 posiedzeñ plenarnych.

Na terenie województwa �l¹skiego w³adza wykonawcza przy stosowaniu prze-
pisów dotycz¹cych zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu opiera-
³a siê na artyku³ach pruskiej ordynacji przemys³owej, wydanej przed objêciem
Górnego �l¹ska przez Polskê. Wojewoda Micha³ Gra¿yñski, korzystaj¹c ze swych
uprawnieñ, z³o¿y³ wniosek zwi¹zany z projektem ustawy o wyra¿enie zgody przez
Sejm �l¹ski na wej�cie w ¿ycie na terenie autonomicznego organizmu rozporz¹-
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46 Spr. sten. ze 187 pos. z 23 I 1929 r., szp. 41�42.
47 Tam¿e, szp. 42; Dz.U.�l. 1929, nr 1, poz. 6; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 423; P. B a ³ o w s k i,

Skorowidz �l¹skich przepisów prawnych og³oszonych w �Dzienniku Ustaw �l¹skich� i w �Gazecie
Urzêdowej Województwa �l¹skiego� w latach 1922�1937, obowi¹zuj¹cych na obszarze wojewódz-
twa �l¹skiego w dniu 15 lipca 1937 r., Katowice 1937, s. 76.
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dzenia prezydenta RP z 22 VIII 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym
i ich zwalczaniu48. Ta inicjatywa �wiadczy³a o d¹¿eniach unifikacyjnych jednost-
ki administracyjnej, któr¹ kierowa³ M. Gra¿yñski, z obszarem pañstwa polskiego.
Wniosek wojewody trafi³ do komisji socjalnej Sejmu �l¹skiego drugiej kadencji.
Komisja ta przygotowa³a stosowne sprawozdanie, które zosta³o przedstawione
10 IX 1930 r. na forum lokalnego parlamentu. Referentem by³ pose³ Emil Gajdas
z Narodowo-Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Pracy. Przedstawiciel komisji socjal-
nej II Sejmu �l¹skiego stwierdzi³: �Ustawodawstwo w tak wa¿nej dziedzinie, jak
zwalczanie chorób zawodowych, od roku 1922 stanê³o w martwym punkcie. W³a-
dza wykonawcza, tzn. �l¹ski Urz¹d Wojewódzki, odczuwa brak ustawy i rozpo-
rz¹dzeñ stosownie do rozwoju nowych ga³êzi przemys³owych�49.  E. Gajdas okre-
�li³ stanowisko komisji socjalnej II Sejmu �l¹skiego, która uwa¿a³a, ¿e kwestia
zapobiegania chorobom zawodowym i ich zwalczaniu jest w województwie �l¹-
skim bardzo wa¿na i zaproponowa³ rozci¹gniêcie regulacji centralnej na obszar
organizmu autonomicznego. Wywody polityka sanacyjnego popar³ pose³ opozycji
Wojciech Korfanty, stwierdzaj¹c: �Ustawodawstwo o zapobieganiu rozszerzeniu
siê chorób zawodowych ma szczególne mo¿e znaczenie na Górnym �l¹sku. Wszak
Górny �l¹sk bodaj jest tem Województwem Rzplitej, które odznacza siê najwiêk-
sz¹ ilo�ci¹ chorób zawodowych, wskutek specjalnych ga³êzi przemys³u, bêd¹cych
tutaj w rozkwicie�50. Polityk chadecki przyj¹³ z uznaniem inicjatywê wojewody
w tej kwestii: �S³usznem jest, ¿e ten dekret Pana Prezydenta Rzplitej, zosta³ nare-
szcie rozszerzony na Górny �l¹sk�51. Podobne stanowisko w tej sprawie w toku
dyskusji zaj¹³ reprezentant mniejszo�ci niemieckiej Konrad Kunsdorf, opowiada-
j¹c siê za rozci¹gniêciem na obszar województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 22 VIII 1927 r. Stwierdzi³ on: �Zgadzam siê w zupe³no�ci na wywo-
dy mego przedmówcy�52. Z ramienia N-ChZP przemawia³ jego lider w II Sejmie
�l¹skim Józef Witczak, który popar³ tê regulacjê: �Klub nasz w zupe³no�ci popie-
ra wywody p. referenta � szczególnie, je¿eli chodzi o rozci¹gniêcie ustawy ubez-
pieczeniowej z 22 VIII 1927 r. na choroby zawodowe�53. Istota tej centralnej re-
gulacji spowodowa³a w toku dyskusji poparcie dla niej ró¿nych klubów parlamentu
lokalnego drugiej kadencji: N-ChZP, ChD, NPR oraz mniejszo�ci niemieckiej.
16 IX 1930 r. regionalny parlament uchwali³ ustawê, w której wyrazi³ zgodê na
wej�cie w ¿ycie na teren województwa �l¹skiego rozporz¹dzeñ prezydenta z 22 VIII
1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu54. Powy¿sza re-
gulacja zosta³a dokonana poprzez art. 8a statutu organicznego. Wzglêdy unifika-
cyjne oraz brak odpowiedniej ustawy normuj¹cej kwestiê zapobieganiu chorobom
zawodowym i ich zwalczaniu by³y czynnikami, które wp³ynê³y na decyzjê o przy-
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48 Dz.U.R.P. 1927, nr 78, poz. 676; druk sejmowy: nr 36/II S�; � w i ê c i c k i, op. cit., s. 172�174.
49 Druk sejmowy: nr 78/II S�; spr. sten. z 8 pos. II S� z 10 IX 1930 r., szp. 24.
50 Spr. sten. z 8 pos. II S� z 10 IX 1930 r., szp. 26.
51 Tam¿e, szp. 26.
52 Tam¿e, szp. 27.
53 Tam¿e, szp. 27.
54 Spr. sten. z 9 pos. II S� z 16 IX 1930 r., szp. 13.
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jêciu odpowiedniej normy na Górny �l¹sk. Stosowanie rozporz¹dzenia prezyden-
ta RP dotycz¹cego tej sprawy by³o kluczow¹ kwesti¹ dla najbardziej rozwiniêtego
gospodarczo województwa �l¹skiego w ramach II Rzeczpospolitej. By³ to jedyny
akt prawny przyjêty w oparciu o bierne kompetencje statutu organicznego przez
�l¹ski parlament drugiej kadencji.

I I I  S e j m  � l ¹ s k i. Sejm �l¹ski by³ wyposa¿ony w szerokie kompetencje
w zakresie przemys³u, handlu i rzemios³a. Mia³y one na celu ochronê ¿ycia go-
spodarczego �l¹ska oraz zagwarantowanie takiego poziomu, jaki istnia³ w chwili
objêcia Górnego �l¹ska przez Polskê. Kompetencje w sprawach przemys³u i han-
dlu Sejmu �l¹skiego by³y natury biernej. Zamyka³y siê w prawie udzielania albo
odmówienia zgody na odpowiedni¹ ustawê pañstwow¹. Zgody Sejmu �l¹skiego
wymaga³y ograniczenia liczby przedsiêbiorstw w dziedzinie wydobycia wêgla, pro-
dukcji hutnictwa, wyrobów chemicznych, cementu i innych ga³êzi produkcyjnych,
zatrudniaj¹cych na �l¹sku co najmniej tylu robotników, co analogiczne przedsiê-
biorstwa na pozosta³ym terenie Polski. Przepis ten nie mia³ praktycznego znacze-
nia. Jednak dosz³o na �l¹sku do tego, czego obawiali siê autorzy tego postanowie-
nia, czyli du¿ych ograniczeñ produkcyjnych. Ograniczenia te by³y jednak wynikiem
ówczesnych stosunków gospodarczych w Polsce. Art. 8a nie dawa³ podstawy pra-
wnej do rozszerzenia kompetencji ustawodawczej Sejmu �l¹skiego na dziedziny
¿ycia, niewymienione wyra�nie w poszczególnych przepisach statutu organiczne-
go. Na podstawie wspomnianego artyku³u statutu organicznego Sejm �l¹ski móg³
wyraziæ zgodê b¹d� jej odmówiæ w sprawie rozci¹gniêcia ustawy pañstwowej
o ochronie pracy na obszar województwa �l¹skiego.

Trzeci Sejm �l¹ski funkcjonowa³ od 9 XII 1930 r. do 26 III 1935 r. Parlament
autonomiczny tej kadencji wykorzystuj¹c swoje bierne kompetencje zawarte w art. 8a
bardzo czêsto wyra¿a³ zgodê na wej�cie prawa ogólnopolskiego z zakresu górnic-
twa, handlu i rzemios³a. W okresie III kadencji Sejmu �l¹skiego komisja prawnicza,
dzia³aj¹ca pod kierunkiem W³odzimierza D¹browskiego, zwolennika integracji, ak-
ceptowa³a wej�cie w ¿ycie centralnych regulacji na teren organizmu autonomiczne-
go. Inicjatorem pierwszego takiego rozwi¹zania by³ wojewoda �l¹ski Micha³ Gra-
¿yñski55. Pose³ sprawozdawca z ramienia N-ChZP Stefan Kapu�ciñski przedstawi³
cel obowi¹zywania na terenie tej jednostki administracyjnej rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 30 VI 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i u¿ywania bieli o³o-
wianej, siarczanu o³owiu oraz innych zwi¹zków o³owiu56. Uj¹³ to w ten sposób:
�Ca³e rozporz¹dzenie ma charakter ochrony zdrowia i uregulowania sprawy pro-
dukcji o³owiu, przywozu i u¿ywania bieli o³owianej, siarczanu o³owiu oraz innych
zwi¹zków o³owiu szkodliwych dla zdrowia. Ze wzglêdu na konieczno�æ ujedno-
stajnienia ustawodawstwa w dziedzinie ochrony pracy, jak równie¿ z punktu wi-
dzenia rzeczowych potrzeb w przemy�le na terenie województwa �l¹skiego�57. Po-
s³owie nie podjêli dyskusji w tej sprawie. Parlament autonomiczny przyj¹³ 13 II
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55 Druki sejmowe: nr 27 i 38/III S�.
56 Dz.U.R.P. 1927, nr  62, poz. 543.
57 Spr. sten. z 3 pos. III S� z 9 II 1931 r., szp. 4.
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1931 r. ustawê o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie rozporz¹dzenia z 30 VI
1927 r.58

Zespó³ Pos³ów Chadecji i NPR zainicjowa³ natomiast wprowadzenie rozporz¹-
dzenia prezydenta RP z 16 III 1928 r. o bezpieczeñstwie i higienie pracy59. Refe-
rentem tej regulacji by³ dzia³acz chadecki Jan Brzeskot, który wnioskowa³, aby cen-
tralna regulacja obowi¹zywa³a w jednostce autonomicznej. Na ten temat zabra³ g³os
dzia³acz sanacyjny S. Kapu�ciñski: � � Uwa¿amy za konieczne, aby te wszystkie
rozporz¹dzenia Prezydenta Rzplitej, które w dziedzinie ochrony pracy daj¹ du¿e
korzy�ci warstwom pracuj¹cym, by³y jak najszybciej na teren Województwa �l¹-
skiego rozci¹gniête�60. Z lektury posiedzeñ stenograficznych III Sejmu �l¹skiego
wynika, ¿e trwa³a bezpardonowa walka pos³ów sanacyjnych (19) z opozycj¹ (39).
Rozgrywki polityczne mia³y odzwierciedlenie na forum parlamentu. Jednak w tym
wypadku wzglêdy unifikacyjne sprawia³y, ¿e pos³owie sanacyjni poparli ogólno-
polsk¹ regulacjê, a¿eby obowi¹zywa³a w tej jednostce terytorialnej. Pos³owie III
Sejmu �l¹skiego 18 III 1931 r. przyjêli ustawê w przedmiocie wyra¿enia zgody
Sejmu �l¹skiego na rozszerzenie mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia z 16 III
1928 r. o bezpieczeñstwie i higienie pracy61.

Inicjatywa trzeciej ustawy dotycz¹cej obowi¹zywania centralnej regulacji na ob-
szarze organizmu autonomicznego wysz³a od klubu sanacyjnego N-ChZP. Refe-
rent W. D¹browski wnioskowa³ w imieniu komisji prawniczej, aby obowi¹zywa³o
rozporz¹dzenie prezydenta RP z 17 III 1928 r. o prawie bankowym62. Pos³owie
nie podjêli dyskusji nad t¹ propozycj¹, ale uchwalili ustawê 30 IX 1931 r. o wyra-
¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹-
skiego tego rozporz¹dzenia63. Bank by³ jednym z rodzajów przedsiêbiorstwa ban-
kowego, a ten zakres stanowi³ jedn¹ z form przedsiêbiorstwa handlowego.

Czwarta inicjatywa ustawodawcza wysz³a od wojewody M. Gra¿yñskiego, który
d¹¿y³ do tego, aby na terenie organizmu autonomicznego obowi¹zywa³o rozpo-
rz¹dzenie prezydenta RP z 6 III 1928 r. z zakresu bankowo�ci64. Referowa³ je
w imieniu komisji prawniczej pose³ Zygmunt Glücksmann, reprezentuj¹cy socja-
listów niemieckich, opowiedzia³ siê za wprowadzeniem w ¿ycie inicjatywy usta-
wodawczej przedstawionej przez wojewodê �l¹skiego. Przedstawi³ wniosek na fo-
rum parlamentu o przyjêcie niniejszego projektu ustawy. Pos³owie 15 I 1932 r.
zatwierdzili ustawê dotycz¹c¹ wyra¿enia zgody na rozporz¹dzenie prezydenta RP
z 6 III 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowieñ rozporz¹dzenia prezy-
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58 Dz.U.�l. 1931, nr 2, poz. 6; �wiêc i ck i, op. cit., s. 172; Ustawy Sejmu �l¹skiego..., s. 636�637.
59 Druki sejmowe: nr 9, 35, 48/III S�.
60 Spr. sten. z 5 pos. III S� z 18 III 1931 r., szp.7.
61 Dz.U.R.P. 1928, nr 35, poz. 325; Dz.U.�l. 1931, nr 5, poz. 12; � w i ê c i c k i, op. cit., s. 172�185;

Ustawy Sejmu �l¹skiego�, s. 637.
62 Druki sejmowe: nr 85, 118/III S�; spr. sten. z 11 pos. III S� z 30 IX 1931 r., szp. 20 � 21.
63 Dz.U.R.P. 1928, nr 24, poz. 321; Dz.U.�l. 1931, nr 23, poz. 42; Ustawy Sejmu �l¹skiego�,

s. 642�643.
64 Druki sejmowe: nr 119 i 153/III S�.
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denta RP z 28 XII 1924 r. o organizacji gie³d65. Kolejnym krokiem M. Gra¿yñ-
skiego by³ projekt ustawy zmierzaj¹cy do stosowania centralnego aktu dotycz¹ce-
go miar na terenie zarz¹dzanej przez niego jednostki66. Sprawozdawc¹ komisji pra-
wniczej by³ Z. Glücksmann, który wnioskowa³, aby prawo ogólnopolskie w tej
materii by³o stosowane w organizmie autonomicznym67. Parlamentarzy�ci przyjê-
li ustawê z 15 IV 1932 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie
na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego dekretu z 8 II 1919 r.
o miarach oraz rozporz¹dzenia prezydenta RP z 16 III 1928 r. o zmianie dekretu
o miarach z 8 II 1919 r.68 Nastêpna propozycja wojewody dotyczy³a kwestii zwal-
czania nieuczciwej konkurencji. Komisja prawnicza zaakceptowa³a projekt usta-
wy wniesiony przez M. Gra¿yñskiego. Referowa³ go na plenum sejmowym pose³
chadecki Pawe³ Kempka. Pos³owie 15 IV 1932 r. przyjêli ustawê o wyra¿eniu zgody
Sejmu �l¹skiego na wej�cie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 2 VIII
1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i rozporz¹dzenia prezydenta RP z 17
IX 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z 17 IX 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w brzmieniu og³oszonym w rozporz¹dzeniu Ministra Przemys³u i Han-
dlu z 9 VII 1930 r.69

Istotnym projektem centralnej regulacji by³ projekt M. Gra¿yñskiego dotycz¹-
cy prawa górniczego70. Na temat prawa górniczego toczy³a siê 14 XI 1932 r. dys-
kusja na forum sejmowym71. Dr W. D¹browski w imieniu komisji prawniczej opo-
wiedzia³ siê za wprowadzeniem ogólnopolskiej regulacji prawa górniczego. Jego
stanowisko popar³ wicewojewoda dr Tadeusz Saloni i pose³ chadecki P. Kempka.
Przeciwko tej inicjatywie M. Gra¿yñskiego wystêpowa³a mniejszo�æ niemiecka
w osobie pos³a Josepha Pawlasa, który zaj¹³ negatywne stanowisko w tej sprawie72.
Jednak wiêkszo�æ opowiedzia³a siê za uchwaleniem ustawy z 14 XI 1932 r. o wy-
ra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹-
dzenia prezydenta RP z 29 XI 1930 r. o prawie górniczym73. Wojewoda M. Gra-
¿yñski zmierza³ do polonizacji górnictwa.

Inicjatorem zastosowania kolejnej centralnej regulacji na obszarze organizmu
autonomicznego by³ klub N-ChZP, który zmierza³ do wprowadzenia prawa o spó³-
kach akcyjnych74. Z trybuny sejmowej wypowiada³ siê na ten temat pose³ sprawo-
zdawca W. D¹browski, który przedstawi³ wyczerpuj¹ce sprawozdanie w tej kwe-
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65 Dz.U.R.P. 1928, nr 27, poz. 250; Dz.U.�l. 1932, nr 2, poz. 3; Ustawy Sejmu �l¹skiego�, s. 642.
66 Druki sejmowe: nr 31, 91, 120, 194/III S�.
67 Spr. sten. z 22 pos. III S� z 15 IV 1932 r., szp. 8�10.
68 Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1919, nr 19, poz. 211; Dz.U.R.P. 1928, nr 32, poz. 308;

Dz.U.�l. 1932, nr 10, poz. 21; Ustawy Sejmu �l¹skiego�, s. 651.
69 Dz.U.R.P. 1926, nr 96, poz. 559; Dz.U.R.P. 1927, nr 84, poz. 749; Dz.U.R.P. 1930, nr 56, poz.

467; Dz.U.�l. 1932, nr 10, poz. 22; Ustawy Sejmu �l¹skiego�, s. 649�650.
70 Druki sejmowe: 141, 210 i 225/III S�.
71 Spr. sten. z 24 pos. III S� z 14 XI 1932 r., szp. 28�44.
72 Tam¿e, szp. 42.
73 Dz.U.R.P. 1930, nr 85, poz. 654; Dz.U.�l. 1933, nr 1, poz. 1; B a ³ o w s k i, op. cit., s. 23�24.
74 Druki sejmowe: nr 128, 213 i 223/III S�.
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stii. Pos³owie nie podjêli dyskusji nad tym wnioskiem. Parlamentarzy�ci przyjêli
ustawê 16 II 1933 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na
obszarze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III 1932 r.
zawieraj¹cego prawo o spó³kach akcyjnych w brzmieniu rozporz¹dzenia prezydenta
RP z 30 XII 1930 r.75 Na tym samym posiedzeniu lokalnego parlamentu trzeciej
kadencji rozpatrywano wniosek �l¹skiej Rady Wojewódzkiej zawieraj¹cy projekt
ustawy o zastosowaniu na terenie tej jednostki administracyjnej ogólnopolskich
przepisów o broni76. Wniosek przedstawi³ pose³ sanacyjny dr Adam Kocur. Po-
s³owie bez zastrze¿eñ uchwalili ustawê w oparciu o bierne kompetencje statutu orga-
nicznego. 16 II 1933 r. parlamentarzy�ci przyjêli ustawê o wyra¿eniu zgody na wej-
�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego przepisów o handlu broni¹,
amunicj¹ i materia³ami wybuchowymi objêtych rozporz¹dzeniem prezydenta RP
z 27 X 1932 r. zawieraj¹cymi prawo o broni, amunicji i materia³ach wybucho-
wych77. Kolejny wniosek o wej�cie centralnej regulacji na teren województwa �l¹-
skiego przygotowa³ wojewoda M. Gra¿yñski78. Referentem na plenum sejmowym
by³ pose³ Polskiej Partii Socjalistycznej Józef Machej. Pos³owie uchwalili ustawê
19 IV 1933 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na obszarze
cieszyñskiej czê�ci województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 22 III
1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawnych dotycz¹cych ubezpie-
czenia w bractwach górniczych79.

Kolejny wniosek wojewody �l¹skiego do III Sejmu �l¹skiego o zastosowaniu
przepisów ogólnopolskich i izbach przemys³owo-handlowych na teren wojewódz-
twa �l¹skiego80 referowa³ dzia³acz sanacyjny Jan Koj. W ten sposób wesz³a w ¿y-
cie ustawa �l¹ska z 17 V 1933 r. o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obsza-
rze województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia prezydenta RP z 15 VII 1927 r. o izbach
przemys³owo-handlowych81. Nastêpny wniosek M. Gra¿yñskiego dotyczy³ zasto-
sowania w autonomicznym województwie centralnego aktu prawnego o prawie
przemys³owym82. W tej sprawie wypowiadali siê na forum sejmowym dwaj po-
s³owie: dzia³acz chadecki Czes³aw Wieniawa-Chmielewski i dzia³acz sanacyjny
S. Kapu�ciñski. Obydwaj pos³owie wypowiadali siê za ujednoliceniem przepisów
prawnych w województwie �l¹skim i niwelowaniu ró¿nic z tego zakresu z pañ-
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75 Spr. sten. z 28 pos. III S� z 16 II 1933 r., szp. 71; Dz.U.R.P. 1928, nr 39, poz. 383; Dz.U.R.P.
1930, nr 86, poz. 664; Dz.U.�l. 1933, nr 4, poz. 5.

76 Druki sejmowe: nr 232 i 255/III S�.
77 Spr. sten. z 28 pos. III S� z 16 II 1933 r., szp. 36�37; Dz.U.R.P. 1932, nr 94, poz. 807; Dz.U.�l.

1933, nr 4, poz. 7; B a ³ o w s k i , op. cit., s. 8.
78 Druki sejmowe: nr 184 i 285/III S�.
79 Spr. sten. z 32 pos. III S� z 19 IV 1933 r., szp. 21; Dz.U.R.P. 1928, nr 36, poz. 339; Dz.U.�l.

1933, nr 13, poz. 24; M. Wana towicz, Ubezpieczenie brackie na Górnym �l¹sku w latach 1922�1939,
Warszawa�Kraków 1973, s. 175.

80 Druki sejmowe: nr 216 i 292/III S�.
81 Spr. sten. z 33 pos. III S� z 17 V 1933 r., szp. 19�20; Dz.U.R.P. 1927, nr 67, poz. 591; Dz.U.R.P.

1932, nr 29, poz. 292; Dz.U.R.P. 1933, nr 25, poz. 210; Dz.U.�l. 1933, nr 15, poz. 26; B a ³ o w s k i,
op. cit., s. 27.

82 Druki sejmowe: nr 217 i 246/III S�.
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stwem polskim. Pos³owie trzeciego Sejmu �l¹skiego 17 V 1933 r. przyjêli ustawê
o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego roz-
porz¹dzenia prezydenta RP z 7 VI 1927 r. o prawie przemys³owym83.

Kolejny wniosek legislacyjny w sprawie rozci¹gniêcia ogólnopolskiego aktu pra-
wnego dotycz¹cego mierniczych przysiêg³ych na Górnym �l¹sku zg³osi³a �l¹ska
Rada Wojewódzka84. Projekt ustawy przedstawi³ pose³ W. D¹browski. Parlamen-
tarzy�ci 19 VI 1933 r. uchwalili ustawê o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na
wej�cie w ¿ycie na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego ustawy
z 15 VII 1925 r. o mierniczych przysiêg³ych85. Wojewoda �l¹ski by³ inicjatorem
wniosku o stosowaniu centralnego aktu prawnego zwi¹zanego z kwasem azoto-
wym86. Referentem komisji prawniczej by³ pose³ sanacyjny W. D¹browski. Parla-
mentarzy�ci 19 VI 1933 r. przyjêli ustawê w sprawie wyra¿enia przez Sejm �l¹ski
zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 15 III
1932 r. o koncesjonowaniu przedsiêbiorstw wyrobów kwasu azotowego87. Nastêpny
z kolei wniosek dotycz¹cy recepcji przepisów centralnych zwi¹zanych z nadzo-
rem nad kot³ami parowymi na Górnym �l¹sku przygotowa³a �l¹ska Rada Woje-
wódzka88. Referentem projektu ustawy by³ przedstawiciel mniejszo�ci niemieckiej
Johann Schmiegel. Opowiada³ siê w imieniu komisji przemys³u i handlu parlamentu
lokalnego za zastosowaniem centralnej regulacji na Górnym �l¹sku. 12 XII 1933 r.
pos³owie uchwalili ustawê o wyra¿eniu przez Sejm �l¹ski zgody na wej�cie w ¿y-
cie na obszarze górno�l¹skiej czê�ci województwa �l¹skiego ustawy z 31 V 1921 r.
o nadzorze nad kot³ami parowymi89. �l¹ska Rada Wojewódzka przygotowa³a rów-
nie¿ wniosek w sprawie stosowania w organizmie autonomicznym regulacji cen-
tralnej o zbiornikach pod ci�nieniem90. Referentem na plenum sejmowym w imie-
niu komisji przemys³u i handlu by³ przedstawiciel klubu niemieckiego J. Schmiegel.
Wzglêdy unifikacyjne powodowa³y, ¿e pos³owie 12 XII 1933 r. uchwalili ustawê
o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego usta-
wy z 24 III 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ci�nieniem91. Inicjatorami sie-
demnastego projektu ustawy w oparciu o bierne kompetencje Sejmu �l¹skiego do-
tycz¹cego urlopów pracowników byli pos³owie klubu niemieckiego i �l¹skiej Rady
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83 Spr. sten. z 33 pos. III S� z 17 V 1933 r., szp. 26; Dz.U.R.P. 1927, nr 53, poz. 468; Dz.U.R.P.
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84 Druki sejmowe: 222 i 306/III S�.
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Wojewódzkiej92. Zwraca³ na to uwagê pose³ mniejszo�ci niemieckiej Richard Frank.
Pos³owie w pracy parlamentarnej kierowali siê konieczno�ci¹ ujednolicenia prze-
pisów na obszarze ca³ego pañstwa polskiego. �wiadcz¹ o tym ich wyst¹pienia na
ostatnim posiedzeniu III Sejmu �l¹skiego 26 III 1935 r., kiedy to w oparciu o bierne
kompetencje statutu organicznego parlamentarzy�ci przyjêli ustawê o wyra¿eniu
zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 16 V 1922 r.
o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemy�le i handlu w brzmieniu usta-
wy z 22 III 1933 r. w sprawie zmian w powy¿szej ustawie93.

W ci¹gu trzeciej kadencji �l¹ski parlament siedemnastokrotnie akceptowa³ ogól-
nopolskie regulacje, d¹¿¹c do unifikacji prawnej z ca³ym krajem z zakresu górnic-
twa czy przemys³u. Dziedziny te by³y niezmiernie wa¿ne dla dobrze rozwiniêtego
gospodarczo województwa �l¹skiego. Wzglêdy unifikacyjne decydowa³y o recep-
cji prawa ogólnopolskiego na teren województwa �l¹skiego. Przedstawiciele
wszystkich polskich ugrupowañ w parlamencie lokalnym byli zwolennikami ujed-
nolicenia prawa. Mo¿na pokusiæ siê o konkluzjê wynikaj¹c¹ z przedstawionego
materia³u, ¿e integracja w oparciu o bierne kompetencje art. 8a statutu organicz-
nego przebiega³a szybciej w latach trzydziestych ni¿ w dwudziestych. W znacz-
nym stopniu zosta³y ujednolicone przepisy w organizmie autonomicznym dziêki
centralnym regulacjom z zakresu górnictwa, handlu i przemys³u. Szczególnie du¿e
znaczenie dla polepszenia sytuacji personalnej w przemy�le górno�l¹skim mia³o
mieæ wprowadzenie polskiego prawa górniczego z 29 XI 1930 r. Inicjatorem wpro-
wadzenia tej regulacji by³ wojewoda Micha³ Gra¿yñski, zmierzaj¹cy do poloniza-
cji gospodarki w autonomicznym organizmie. Wszystkie kluby opowiedzia³y siê
za unifikacj¹ ustawodawstwa polskiego. Tylko przedstawiciele mniejszo�ci niemiec-
kiej g³osowali przeciwko tej ustawie. Art. 123 prawa górniczego przewidywa³, ¿e
ruch techniczny zak³adu górniczego móg³ byæ prowadzony tylko pod kierownictwem,
dozorem i na odpowiedzialno�æ osób z wy¿szym wykszta³ceniem, ze stopniem in-
¿yniera górniczego. Nadzorowi przemys³owemu, inspekcjom, a tak¿e w³adzom gór-
niczym dawa³o to wa¿ki atut do zast¹pienia polskimi in¿ynierami kierowników i maj-
strów najczê�ciej obcokrajowców b¹d� obywateli polskich narodowo�ci niemieckiej,
przewa¿nie nieposiadaj¹cych odpowiedniego wykszta³cenia technicznego. Drugim
istotnym ogólnopolskim aktem prawnym, na który wyrazi³ zgodê III Sejm �l¹ski,
by³o rozporz¹dzenie prezydenta RP o prawie przemys³owym. Ta centralna regula-
cja przyczyni³a siê do istotnych zmian w gospodarce organizmu autonomicznego.
Postanowienia prawa przemys³owego zwiêkszy³y kontrolê ze strony pañstwa pol-
skiego. Zarz¹dy zak³adów przemys³owych zobowi¹zane by³y przedstawiaæ do u¿yt-
ku w³adz informacje oraz dane statystyczne o wysoko�ci i pochodzeniu kapita³u
akcyjnego, sk³adzie osobowym za³o¿ycieli, sk³adzie kadry kierowniczej, zdolno-
�ci produkcyjnej, urz¹dzeniach technicznych, a w przypadku unieruchomienia za-
k³adu b¹d� wznowienia ruchu o przyczynach tego stanu rzeczy. W³adze organi-
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92 Spr. sten. z 44 pos. III S� z 22 VI 1934 r., szp. 25.
93 Spr. sten. z 49 pos. III S� z 26 III 1935 r., szp. 7�13; Dz.U.R.P. 1933, nr 27, poz. 228; Dz.U.�l.

1935, nr 6, poz. 9; B a ³ o w s ki, op. cit., s. 67; � w i ê c i c k i, op. cit., s. 227�230, 239.



323
zmu autonomicznego, a zw³aszcza wojewoda M. Gra¿yñski dokonali zmian w po-
lityce kadrowej tej jednostki administracyjnej. Polonizacja gospodarki �l¹skiej po-
stêpowa³a w latach trzydziestych dziêki konsekwentnym dzia³aniom wojewody.
Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e Micha³ Gra¿yñski odegra³ kluczow¹ rolê
w dziele unifikacji. Wojewoda wniós³ do III Sejmu �l¹skiego 8 wniosków legisla-
cyjnych zmierzaj¹cych do ujednolicenia przepisów w ca³ym pañstwie. �l¹ska Rada
Wojewódzka za� wykaza³a siê piêcioma takimi wnioskami oraz jednym wspólnym
z klubem niemieckim. Zespó³ Pos³ów Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej pod-
j¹³ jedn¹ inicjatywê legislacyjn¹, natomiast przedstawiciele sanacyjnego Narodo-
wo-Chrze�cijañskiego Zjednoczenia Pracy dwie propozycje.

IV  Se jm  � l ¹ sk i. Województwo �l¹skie by³o jedynym w II Rzeczypospoli-
tej, które posiada³o autonomiê. Podstaw¹ prawn¹ autonomii �l¹skiej by³a ustawa
konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920 r. zawieraj¹ca statut orga-
niczny94. Autonomia ta przejawia³a siê m.in. w powo³aniu do ¿ycia Sejmu �l¹skiego
� organu ustawodawczego. Sejm �l¹ski by³ tworem wyj¹tkowym, nie mia³ on pre-
cedensu w ustawodawstwie polskim. Nie by³ zwyk³ym organem nawet najszerzej
pojêtego samorz¹du terytorialnego, lecz swoistym parlamentem stanowi¹cym g³ów-
ny atrybut autonomii �l¹skiej95. Jego kompetencje zosta³y �ci�le okre�lone w sta-
tucie organicznym. Kompetencje bierne okre�lone zosta³y w artyku³ach 8, 8a i 44.
Parlament w tym przypadku nie stanowi³ prawa, tylko wyra¿a³ zgodê na wprowa-
dzenie ustawodawstwa centralnego na teren województwa �l¹skiego. Dzia³alno�æ
ustawodawcza parlamentu autonomicznego by³a niezale¿na od Sejmu Rzeczypo-
spolitej. Ustawodawstwu dotycz¹cemu górnictwa, handlu, przemys³u i rzemios³a
po�wiêcono art. 8 i 8a statutu organicznego. Autonomiczny parlament akceptowa³
ogólnopolskie regulacje, d¹¿¹c do unifikacji prawnej z ca³ym krajem z zakresu
górnictwa czy przemys³u. Dziedziny te by³y niezmiernie wa¿ne dla dobrze rozwi-
niêtego gospodarczo województwa. Sanacyjny IV Sejm �l¹ski korzysta³ ze swych
biernych uprawnieñ. Parlament lokalny czwartej kadencji funkcjonowa³ od wrze-
�nia 1935 r. do wybuchu II wojny �wiatowej. �l¹ska Rada Wojewódzka wnios³a
do Sejmu �l¹skiego 26 II 1937 r. projekt ustawy dotycz¹cej uboju zwierz¹t w rze�-
niach. Projekt ten referowa³ pose³ Juliusz Zaj¹c w czasie posiedzenia plenarnego96.
W imieniu komisji rolnej wypowiada³ siê za wprowadzeniem centralnej regulacji
na obszar organizmu autonomicznego. Parlamentarzy�ci nie podjêli dyskusji w tej
sprawie. Przyjêli ustawê 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej-
�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 17 IV 1936 r. o uboju
zwierz¹t gospodarskich w rze�niach97. Wojewoda Micha³ Gra¿yñski wniós³ do par-
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94 Dz.U.R.P. 1920, nr 73, poz. 497.
95 H. R e c h o w i c z, Sejm �l¹ski 1922�1939, wyd. II, Katowice 1971, s. 11.
96 Spr. sten. z 16 pos. IV S� z 4 VI 1937 r., szp. 6.
97 Tam¿e, szp.13�16; Dz.U.R.P. 1936, nr 29, poz. 237; Dz.U.�l. 1937, nr 13, poz. 29; B a ³ o w -
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i ich realizacja (Sobótka nr 1, 1986, s. 39); W. D ¹ b r o w s ki, Poradnik prawniczy wyja�niaj¹cy stan
prawny na obszarze województwa �l¹skiego, wyd. 2, Katowice 1939, s. 207.
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lamentu autonomicznego wniosek zmierzaj¹cy do zastosowania ogólnopolskiego
aktu prawnego o uk³adach zbiorowych pracy w jednostce terytorialnej, któr¹ za-
rz¹dza³. Propozycjê dzia³acza sanacyjnego omawia³ w imieniu komisji pracy
i opieki spo³ecznej Pawe³ Kubik98. Pose³ proponowa³ recepcjê centralnej regulacji
na obszar autonomiczny w postaci ustawy z 14 IV 1937 r. Parlamentarzy�ci nie
podjêli dyskusji. Uchwalili ustawê z 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹-
skiego na wej�cie w ¿ycie na obszar województwa �l¹skiego ustawy z 14 IV 1937 r.
o uk³adach zbiorowych pracy99. Od wojewody M. Gra¿yñskiego wp³yn¹³ do par-
lamentu autonomicznego trzeci wniosek domagaj¹cy siê wyra¿enia zgody IV Sej-
mu �l¹skiego na wej�cie ogólnopolskiego aktu prawnego z 14 IV 1937 r. o skra-
caniu czasu pracy w górnictwie wêglowym w najmniejszym województwie II RP.
Komisja pracy i opieki spo³ecznej parlamentu lokalnego zajmowa³a siê inicjatyw¹
ustawodawcz¹ wojewody. Na 16 posiedzeniu IV Sejmu �l¹skiego 4 VI 1937 r. za-
bra³o g³os czterech pos³ów: Alojzy Kot, Pawe³ Kubik, Franciszek Fesser i Stefan
Kapu�ciñski. A. Kot stan¹³ na stanowisku, ¿e uchwalaj¹c tê ustawê zrobi siê po-
wa¿ny krok, spe³niaj¹c ¿¹dania górników zwi¹zane z niebezpiecznym charakte-
rem pracy. Pose³ w imieniu komisji opowiada³ siê za wprowadzeniem centralnej
regulacji na Górny �l¹sk100. P. Kubik popar³ inicjatywê M. Gra¿yñskiego. Stwier-
dzi³ z trybuny sejmowej: �Gdyby�my g³osowali przeciwko tej ustawie, to nie mo-
g³aby ona wej�æ w ¿ycie na terenie województwa �l¹skiego i mogliby�my siê spot-
kaæ z zarzutem, ¿e uniemo¿liwili�my ewentualne skrócenie czasu pracy�101. Uwa¿a³,
¿e poniewa¿ kompetencje Sejmu �l¹skiego nie pozwalaj¹ na uchwalenie innej usta-
wy, nale¿y zastosowaæ tê regulacjê, gdy¿ dawa³a górnikom lepsze warunki pracy.
F. Fesser popiera³ wej�cie centralnej regulacji dla jednostki autonomicznej102.
S. Kapu�ciñski opowiada³ siê za skróceniem czasu pracy103. Pos³owie przyjêli
ustawê 4 VI 1937 r. o wyra¿eniu zgody Sejmu �l¹skiego na wej�cie w ¿ycie na
obszarze województwa �l¹skiego ustawy z 14 IV 1937 r. o skracaniu czasu pra-
cy w górnictwie wêglowym104. Wzglêdy unifikacyjne w tych trzech przypadkach
zdecydowa³y o recepcji prawa ogólnopolskiego.

�l¹ska Rada Wojewódzka przygotowa³a kolejny projekt ustawy o wyra¿eniu zgo-
dy na wej�cie w ¿ycie na obszarze organizmu autonomicznego rozporz¹dzenia pre-
zydenta RP z 17 XI 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych105. Wniosek tego
projektu rozpatrywa³a komisja administracyjno-samorz¹dowa parlamentu lokalnego
czwartej kadencji. Kwesti¹ t¹ zajmowano siê 21 XII 1937 r. w czasie 19 posiedze-
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98 Spr. sten. z 16 pos. IV S� z 4 VI 1937 r., szp. 13�16.
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100 Spr. sten. z 16 pos. IV S� z 4 VI 1937 r., szp. 16�19.
101 Tam¿e, szp. 19.
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nia �l¹skiego parlamentu IV Sejmu �l¹skiego106. Sprawozdawc¹ z ramienia komi-
sji by³ pose³ Jan Dziuba. Opowiada³ siê on za wprowadzeniem centralnej regula-
cji do województwa �l¹skiego. Nikt z parlamentarzystów nie podj¹³ dyskusji w tej
kwestii. W tym dniu pos³owie uchwalili projekt tej ustawy107. Ustawa z 21 XII
1937 r. o wyra¿eniu zgody na wej�cie w ¿ycie na obszarze województwa �l¹skie-
go rozporz¹dzenia prezydenta RP z 17 XI 1927 r. zosta³a zaakceptowana przez zapis
w art. 1: �Stosownie do przepisu art. 8a ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca
1920 r. zawieraj¹cej statut organiczny województwa �l¹skiego (Dz.U.R.P. 1920,
nr 73, poz. 497) w brzmieniu ustawy konstytucyjnej z 8 marca 1921 r. (Dz.U.R.P.
1921, nr 26, poz. 146) Sejm �l¹ski wyra¿a zgodê na wej�cie w ¿ycie na obszarze
województwa �l¹skiego rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17
listopada 1927 r. o wystawach i targach gospodarczych�108. W podobnym trybie
wprowadzono na obszar województwa �l¹skiego ogólnopolski dekret z 7 II 1919 r.
o nadzorze nad wyrobem i sprzeda¿¹ artyku³ów zastêpczych � surogatów spo¿yw-
czych i przedmiotów do u¿ytku publicznego109. Ustawa �l¹ska zosta³a uchwalona
10 VII 1939 r. i wesz³a w ¿ycie z dniem og³oszenia110. Ten akt prawny by³ pi¹tym
i zarazem ostatnim aktem IV Sejmu �l¹skiego przyjêtym w oparciu o bierne kom-
petencje statutu organicznego. Parlament autonomiczny, dzia³aj¹c w ten sposób,
przyczynia³ siê do ujednolicenia przepisów prawnych w województwie �l¹skim
i jednocze�nie niwelowa³ ró¿nice z pañstwem polskim, d¹¿¹c do unifikacji. Spra-
wy, które mia³y dla gospodarki tej jednostki terytorialnej najwiêksze znaczenie,
podlega³y ustawodawstwu centralnemu. Sejm �l¹ski udziela³ jedynie swego zezwo-
lenia na wprowadzenie okre�lonej regulacji prawnej. Nie posiada³ uprawnieñ
w zakresie jej zmiany, nie mia³ inicjatywy ustawodawczej ani te¿ wp³ywu na tok
prac legislacyjnych w tych kwestiach. W praktyce mo¿liwo�æ takiego wp³ywu ist-
nia³a poprzez dzia³alno�æ parlamentarzystów z województwa �l¹skiego, zasiada-
j¹cych w Sejmie RP.

Lektura druków sejmowych, sprawozdañ stenograficznych z posiedzeñ parla-
mentu lokalnego i �Dziennika Ustaw �l¹skich� pozwala wyró¿niæ w pracy Sejmu
�l¹skiego szereg ustaw, które wydano w oparciu o bierne kompetencje. Stwarza
to jednocze�nie plastyczny obraz ukazuj¹cy zakres i skalê nasilenia d¹¿eñ integra-
cyjnych wszystkich czterech kadencji Sejmu �l¹skiego, funkcjonuj¹cego w ramach
województwa autonomicznego. Zaznaczyæ tutaj nale¿y, ¿e ró¿norodne by³y wzglê-
dy, które decydowa³y o recepcji na ten teren praw ogólnopolskich. Obok wzglê-
dów unifikacyjnych, które w rozwa¿aniach wydaj¹ siê podstawowe, wyró¿niæ
mo¿na chêæ ustawodawcy lokalnego, który w przypadku nieistnienia odno�nej usta-
wy �l¹skiej d¹¿y do zape³nienia luki prawnej przez akt prawny pañstwowy. Istot-
ny wydaje siê równie¿ fakt, ¿e dla autonomicznego ustawodawcy niejednokrotnie
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decyduj¹ca by³a atrakcyjno�æ i warto�æ dla tej jednostki administracyjnej wzorów
ogólnopolskich. �wiadczyæ o tym mo¿e ca³y szereg aktów prawnych przyjmowa-
nych na ów teren w formie niezmienionej, wydanych w postaci ustawy Sejmu �l¹-
skiego wyra¿aj¹cej zgodê na obowi¹zywanie tutaj ustawy parlamentu II RP, jak
i wykorzystanie przez autonomiczny Sejm tylko niektórych artyku³ów i przepisów
z regulacji ogólnokrajowej. Wszystkie te poczynania Sejmu �l¹skiego �wiadczy-
³y, ¿e w województwie autonomicznym pamiêtano wci¹¿ o tym, ¿e �l¹sk Cieszyñ-
ski i Górny stanowi³y nieod³¹czn¹ czê�æ pañstwa polskiego i w zakresie ustawo-
dawstwa w ci¹gu siedemnastu lat istnienia województwa �l¹skiego starano siê
realizowaæ politykê unifikacyjn¹. W okresie 17-letniego funkcjonowania parlament
�l¹ski wyrazi³ zgodê na wej�cie na ten obszar 28 centralnych aktów prawnych
w oparciu o bierne kompetencje art. 8a statutu organicznego. Warto zaznaczyæ, ¿e
na ten teren organizmu autonomicznego rozci¹gniêto w ten sposób ogólnopolskie
regulacje z zakresu górnictwa, handlu, hutnictwa, przemys³u, rzemios³a a nawet
prawa pracy i rolnictwa. W latach dwudziestych wprowadzono tylko 5 ogólnopol-
skich aktów prawnych z tego zakresu. Wiêkszo�æ centralnych regulacji w oparciu
o bierne kompetencje art. 8a statutu organicznego wprowadzono do tej jednostki
administracyjnej w latach trzydziestych, wówczas przy�pieszono proces unifika-
cyjny województwa �l¹skiego z pañstwem polskim. Najwiêcej, 9 takich rozwi¹-
zañ legislacyjnych, �l¹ski parlament dokona³ w 1933 r. Szczególnie praca III i IV
Sejmu �l¹skiego w tej materii zmierza³a do integracji z ca³ym krajem. Niew¹tpli-
wie na stanowisko parlamentu lokalnego mia³ wp³yw dzia³acz sanacyjny W³odzi-
mierz D¹browski, który jako przewodnicz¹cy komisji prawniczej II, III i IV Sej-
mu �l¹skiego d¹¿y³ do ujednolicenia przepisów w województwie �l¹skim z II RP.

DIE VEREINIGUNG DER WOJEWODSCHAFT SCHLESIEN
MIT DER ZWEITEN POLNISCHEN REPUBLIK IN ANLEHNUNG

AN DIE PASSIVEN KOMPETENZEN DES ORGANISCHEN STATUTS
Die Lektüre der Sejmdrucke, der stenografischen Berichte aus den Sitzungen des lokalen

Parlaments und des �Schlesischen Gesetzesblattes� erlaubt eine Reihe von Gesetzen in der Arbeit
des Schlesischen Sejms zu nennen, die aufgrund der passiven Kompetenzen erlassen wurden.
Unterschiedliche Gründe haben über die Einführung von allgemeinpolnischen Gesetzen auf diesem
Gebiet entschieden. Neben den Vereinigungsgründen, die in den Überlegungen einen Grundcharakter
zu haben scheinen, kann der Wunsch des lokalen Gesetzgebers betont werden, im Falle der Nicht-
existenz eines entsprechenden schlesischen Gesetzes diese Lücke durch den Staatsakt zu ersetzen.
Wichtig erscheint auch, dass bei der Vereinheitlichung des Rechts die Attraktivität und die Bedeutung
von allgemeinpolnischem Mustern für diese Verwaltungseinheit entscheidend gewesen sind. Das
belegen viele Rechtsakten, die auf diesem Gebiet unverändert übernommen wurden. Sie wurden in
Form von Gesetzen des Schlesischen Sejms, die in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Parlaments
der Zweiten Republik standen, veröffentlicht. Außerdem wurden nur einige Artikel und Vorschriften
der allgemeinpolnischen Regulationen vom autonomen Sejm übernommen. Alle diese Maßnahmen
des Schlesischen Sejms zeugten davon, wie man in der autonomen Wojewodschaft daran erinnerte,
dass das Teschener Schlesien mit Oberschlesien einen untrennbaren Teil des polnischen Staats
ausmachte und während des 17-jährigen Bestehens der schlesischen Wojewodschaft eine
Vereinigungspolitik bezüglich der Gesetzgebung realisiert wurde. In dieser Zeit erlaubte der
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Schlesische Sejm die Übernahme von 28 zentralen Gesetzesakten aufgrund der passiven Kompetenzen
des Art. 8 des organischen Statuts. Auf das autonome Gebiet wurden auf diese Weise allgemein-
polnische Regulationen aus dem Bereich des Bergbaus, des Handels, Hüttenwesens, der Industrie,
Handwerks und sogar aus dem Arbeits- und Landwirtschaftsrecht angewandt. In den 1920er Jahren
wurden nur fünf allgemeinpolnische Rechtsakte aus diesen Bereichen eingeführt. Der Großteil der
zentralen Regulationen wurde aufgrund der passiven Kompetenzen des Art. 8a des organischen Statuts
für diese Verwaltungseinheit in den 1930er Jahren übernommen. In diesen Jahren wurde der
Vereinigungsprozess der schlesischen Wojewodschaft mit dem polnischen Staat beschleunigt. Die
meisten, nämlich neun von solchen rechtlichen Lösungen hat das schlesische Parlament im Jahre
1933 angenommen. Vor allem die Arbeit des 3. und 4. schlesischen Parlaments richtete sich nach
der Integration mit dem ganzen Land aus.


