
 

ORGANIZACYJNO-PRAWNA OBSŁUGA SENATORÓW  

W ZAKRESIE WYKONYWANIA MANDATU 
 

Ten ogólny materiał został przygotowany dla grupy urzędników parlamentu gruzińskiego, 

odwiedzających Senat w lipcu 2012 r.  Przeznaczenie tekstu przesądziło o konieczności dokonania  

licznych uproszczeń. Mimo to tekst może być użyteczny jako wstęp do pogłębionych poszukiwań 

 i najogólniejsza informacja o obowiązujących zasadach. 

Piotr Świątecki   

 

Plan wypowiedzi: 

1. Informacje wstępne  

2. Adaptacja nowo wybranych senatorów.  

3. Finansowe i organizacyjne warunki działalności senatorskich biur w terenie. 

4. Świadczenia finansowe i rzeczowe dla senatorów (zakwaterowanie, bezpłatne 

przejazdy  środkami transportu publicznego i przeloty krajowe, bezpłatna 

korespondencja w kraju) 

5. Rejestr Korzyści i senatorskie oświadczenia o stanie majątkowym 

6. Senatorskie sprawy osobowe i socjalne   

 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Zasadnicze regulacje odnoszące się do statusu prawnego parlamentarzystów są zawarte 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. To m.in. określenie niektórych 

stanowisk, których nie można łączyć z mandatem, sprawy tzw. immunitetu, ograniczenia 

aktywności zawodowej i gospodarczej. Ale większość informacji zawartych w tym materiale 

opiera się na postanowieniach ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (zwanej dalej 

"ustawą o mandacie") uchwalonej 9 maja 1996 r. i jej aktów wykonawczych. Akty 

wykonawcze do tej ustawy to uchwały Prezydium Senatu oraz zarządzenia Marszałka Senatu, 

niekiedy wydawane wspólnie z Marszałkiem Sejmu.  

Ustawa o mandacie – jak wskazuje sam jej tytuł – reguluje sytuację prawną 460 posłów 

i 100 senatorów. Z tego, że regulacja jest wspólna dla posłów i senatorów, wynika zbliżenie 

wielu warunków wykonywania mandatu w obu izbach. Dlatego ta sama jest – dla posłów  
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i senatorów - wysokość uposażeń miesięcznych, diet, środków przeznaczonych  

na finansowanie biura itd. Z kolei z faktem, że marszałkowie obu izb oraz ich prezydia 

wydają oddzielnie niektóre akty wykonawcze do ustawy o mandacie, wiążą się drobne 

różnice w niektórych drugorzędnych aspektach statusu parlamentarzystów.  

 

2. ADAPTACJA NOWO WYBRANYCH SENATORÓW 

 

Polski Kodeks wyborczy (ustawa z 5 stycznia 2011 r.) określa zasady i tryb zgłaszania 

kandydatów, warunki przeprowadzania oraz ważności wyborów. Kodeks obejmuje wybory  

do Sejmu  i do Senatu, wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu 

Europejskiego i do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (sejmiki 

województw, rady powiatów i gmin). Kodeks reguluje również bezpośrednie wybory wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast. Kodeks stanowi, że senatorowie są wybierani  w 

okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że do wyborów do Senatu Polska jest podzielona 

na 100 okręgów i w każdym z nich wybierany jest jeden senator.  

Opisuję niżej działania Kancelarii Senatu odnoszące się nowych senatorów, 

podejmowane po ogłoszeniu wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą  

i kończące się z pierwszym posiedzeniem nowego Senatu. Z zasady Prezydent zwołuje 

pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, 

interesuje nas więc okres nieco mniej, niż miesiąca.  

Już kilka dni po wyborach znane są ich oficjalne wyniki. Dzięki pomocy Państwowej 

Komisji Wyborczej uzyskujemy szybko najważniejsze dane dotyczące elektów; ich nazwiska, 

imiona, adresy zamieszkania, i co najważniejsze – numery telefonów. W pierwszej, 

telefonicznej rozmowie elekt dowiaduje się od nas o swoich najważniejszych obowiązkach  i 

uprawnieniach w pierwszych dniach sprawowania mandatu. Należy zastrzec, że zwykle 

znaczna część senatorów - elektów zasiadała już wcześniej w parlamencie (Sejmie lub 

Senacie) i jest zorientowana w zasadach sprawowania mandatu. Wielu zasiada w Senacie 

kilka kolejnych kadencji. Pozostali, pierwszy raz zdobywający mandat parlamentarny, często 

mają natomiast za sobą doświadczenia zebrane w trakcie pracy w samorządzie terytorialnym; 

doświadczenia z działalności w organach stanowiących (rady gmin, powiatów, sejmiki 

województw) są zbliżone do parlamentarnych.  

Warto wiedzieć, że w naszym systemie chwilą, w której kandydat staje się senatorem, 

jest moment wyboru, a nie dzień ślubowania. Z dniem ślubowania, złożonego zwykle  

na pierwszym posiedzeniu Izby, senator zyskuje jedynie pełnię praw związanych z mandatem, 
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uzyskanym już w dniu wyboru. Najważniejszy jest bowiem fakt decyzji wyborców o 

powierzeniu mandatu, a ta decyzja zapada właśnie w dniu wyborów. Ogłoszenie wyników 

jest jedynie potwierdzeniem rozstrzygnięcia, podjętego wcześniej przez wyborców.  

Jakie obowiązki ciążą na senatorze elekcie przed pierwszym posiedzeniem ? Przede 

wszystkim musi uporządkować swój status wówczas, gdy zajmuje stanowisko  

lub wykonuje zajęcia, których nie wolno łączyć z mandatem. Takich stanowisk i zajęć jest 

wiele. Konstytucja zabrania sprawowania obu mandatów parlamentarnych łącznie  

(nie można być jednocześnie posłem i senatorem). Konstytucja zabrania również łączenia 

mandatu posła lub senatora z funkcjami Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa 

Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich 

zastępców. Nie wolno łączyć z mandatem funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, członka 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora. Nie można łączyć go z zatrudnieniem  

w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie można 

łączyć mandatu parlamentarnego z zatrudnieniem w administracji rządowej, ale zakaz ten   

nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu. Również sędzia, prokurator, 

urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz 

policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego 

lub senatorskiego. Prócz zakazów, określonych w Konstytucji, także inne ustawy wskazują 

stanowiska i funkcje, których nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu senatora.  

Zakazy określone w Konstytucji wymagają radykalnej rezygnacji z zatrudnienia  

we wskazanych tam instytucjach i na ustalonych stanowiskach.  

Są jednak takie zajęcia, których co prawda nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu, lecz 

rozstanie nie musi być radykalne. Np. zatrudnienie w  administracji samorządowej nie 

wymaga zwolnienia się z pracy. Wystarczy otrzymać urlop bezpłatny. 

Senator - elekt jest zobowiązany złożyć  Marszałkowi Senatu oświadczenie o złożeniu 

rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, objętych zakazem łączenia  

z mandatem senatora. Musi to zrobić w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową 

Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów  

do Senatu. Jeśli tego nie uczyni, to wówczas, stosownie do przepisu art. 279 § 1 pkt 5 w zw.  

z § 3 Kodeksu wyborczego, jego mandat wygaśnie z mocy prawa. Marszałek będzie mógł 

jedynie potwierdzić ten fakt postanowieniem o wygaśnięciu mandatu, nie może zdecydować o 

niestosowaniu sankcji.  

Oświadczenia senatorów o rezygnacji ze stanowisk objętych zakazem łączenia z 

mandatem powinny zatem dotrzeć do Marszałka Senatu przed pierwszym posiedzeniem.   
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W przeciwnym wypadku mogłoby się tak zdarzyć, że już przed pierwszym posiedzeniem 

Marszałek musiałby stwierdzić wygaśnięcie mandatu osoby, która narusza zakaz łączenia 

stanowisk, co w konsekwencji – ze względu na jednomandatowy charakter wyborów 

senackich – pociągnęłoby za sobą konieczność przeprowadzenia tzw. wyborów 

uzupełniających na opuszczone miejsce.  

Prócz uregulowania swojego statusu tak, by uniknąć naruszenia zakazu łączenia 

wskazanych stanowisk i funkcji z mandatem senatorskim, elekt jest również zobowiązany 

złożyć – przed pierwszym posiedzeniem – oświadczenie majątkowe według wzoru, 

stanowiącego załącznik do ustawy o mandacie.  

Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, elekt staje się senatorem już w dniu wyboru, 

obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej jedynie potwierdza ten fakt. Dlatego 

senatorowie - elekci zyskują prawo do darmowych przejazdów i przelotów na terenie kraju 

już na pierwsze posiedzenie. Przewoźnicy świadczący te usługi na podstawie umów z 

Kancelarią honorują wystawione przez Kancelarię zaświadczenia. Zaświadczenie takie,  

przesłane senatorowi do domu wraz z zaproszeniem na pierwsze posiedzenie, potwierdza 

uprawnienie do darmowego przejazdu (przelotu). Dzięki temu  senator nie ponosi już kosztów 

podróży na pierwsze posiedzenie Izby (podobnie jest także z kolejnymi posiedzeniami). 

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia (czasem tego samego dnia) elekci, obecni już 

w stolicy, składają oświadczenia majątkowe w Kancelarii oraz otrzymują, na odrębnej 

uroczystości, zaświadczenia o wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą.  

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji to wiele bardzo ważnych działań. Zwołane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej, prowadzone początkowo przez marszałka seniora (najstarszego 

wiekiem senatora) powinno doprowadzić do wyboru marszałka kolejnej kadencji, jego 

zastępców i sekretarzy Senatu. Pierwsze posiedzenie rozpoczyna się od ślubowania  obecnych 

senatorów. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu. Nieobecni na 

pierwszym posiedzeniu ślubują na kolejnym.  

Po złożeniu ślubowania senatorowie uzyskują już pełnię uprawnień wynikających  

ze sprawowania mandatu czego materialnym wyrazem jest przekazanie im legitymacji 

senatorskich i senatorskich znaczków, odrębnie przygotowanych dla każdej kadencji.  

Z chwilą wręczenia legitymacji nie kończy się jednak proces wprowadzania elektów  

do parlamentu. Należy się jeszcze zająć sprawami uposażenia senatorskiego i ubezpieczenia 

społecznego. Wymaga to złożenia przez elektów odpowiednich deklaracji. Uposażenie może 

być wypłacone wówczas, gdy oświadczenie o posiadaniu uprawnień do jego pobierania 

zostanie przedstawione Prezydium Senatu, zaś zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  
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w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następuje na podstawie danych, przekazanych przez 

senatora elekta Kancelarii.    

 

3. FINANSOWE I ORGANIZACYJNE WARUNKI DZIAŁALNO ŚCI 

SENATORSKICH BIUR W TERENIE. 

 

Poseł i senator może utworzyć „w terenie” swoje biuro. Może to być jego biuro 

samodzielne lub wspólne biuro kilku parlamentarzystów. Senator może utworzyć kilka biur – 

sam lub z innymi – i wówczas wskazuje jedno z nich jako tzw. biuro podstawowe. Miejsce 

utworzenia biura na terenie kraju senator wybiera dowolnie. Nie musi to być w jego okręgu 

wyborczym, choć z reguły parlamentarzyści tworzą biura w okręgach, w których zostali 

wybrani.  

Podmiotem praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura jest senator. 

Zatem to on, a nie biuro, zawiera umowę najmu lokalu na biuro senatorskie i umowy  

z pracownikami zatrudnianymi w tym biurze (kopie tych umów senator jest obowiązany 

przekazać niezwłocznie do Kancelarii Senatu). Biuro jest bowiem jedynie zespołem 

składników materialnych i niematerialnych służących obsłudze działalności senatora  

w terenie. Biuro nie ma osobowości (podmiotowości) prawnej, wszystkie prawa i obowiązki 

związane z prowadzeniem biura odnoszą się osobiście do senatora, jako do osoby fizycznej. 

Skutkiem takiego założenia, wynikającego wprost z przepisów ustawy jest m.in. taki fakt,  

że także po zakończeniu kadencji były już parlamentarzysta ponosi odpowiedzialność  

za zobowiązania finansowe, powstałe w związku z prowadzeniem biura. Są to zobowiązania 

związane z rozliczeniem finansowym, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów 

skarbowych, wynajmujących, dostawców i usługodawców.    

Posiadanie biura senatorskiego nie jest obowiązkiem. Mimo tego, że posiadanie go 

wiąże się z licznymi obowiązkami, to wszyscy parlamentarzyści je zakładają. Biuro 

senatorskie (poselskie) umożliwia bowiem utrzymywanie kontaktu z wyborcami. To sposób 

na zbieranie informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Dlatego każdy parlamentarzysta w 

ciągu kilku pierwszych miesięcy kadencji zakłada biuro podstawowe i potem – w miarę 

posiadanych środków – tworzy – sam lub wspólnie z kolegami ze swojej partii – kolejne biura 

filialne w różnych miejscowościach.  

Senator zatrudnia pracowników na podstawie kodeksu pracy. Powinien z nimi zawierać 

umowy na czas określony – na czas sprawowania mandatu. Jest to dla pracowników może 

niezbyt korzystne, lecz uzasadnione faktem, że budżet państwa może finansować jedynie 
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koszty pracy wykonywanej na rzecz członka izby. Po wygaśnięciu mandatu senator przestaje 

nim być, nie można więc dalej finansować ze środków publicznych umów zawartych przezeń 

z pracownikami. Gdyby te umowy automatycznie nie wygasały, w okresie pomiędzy 

wygaśnięciem mandatu a rozwiązaniem umów o pracę były już senator musiałby płacić 

swoim pracownikom wynagrodzenie z własnej kieszeni.  

Prócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z senatorem współpracują jeszcze 

dwie kategorie osób. Jedna, to zleceniobiorcy, wykonawcy,  związani z nim umowami prawa 

cywilnego, którym senator zleca np. wykonanie określonego opracowania, zadania  

i za tą pracę płaci. Druga – to społeczni współpracownicy, współpracujący z senatorem  

z pobudek ideowych i nie otrzymujący żadnego wynagrodzenia za tę współpracę. Nie wolno 

społecznym współpracownikom płacić za pracę, wolno jednak zwrócić im koszty poniesione 

w związku z realizacją zadań na rzecz senatora, np. koszty podróży po kraju. Koszty  

te pokrywane są również z ryczałtu na utrzymanie biura.  

Pracownicy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – i społeczni współpracownicy mogą 

stać się narzędziem wpływania na decyzje parlamentarzysty. Dlatego zobowiązano te dwie 

grupy do składania specjalnych oświadczeń lobbingowych, ujawniających źródła utrzymania  

i miejsca zatrudnienia w przeszłości (przed podjęciem współpracy z senatorem). Osoby 

wykonujące chwilowo pewne zadania na zlecenie senatora (zleceniobiorcy) nie mają takiego 

obowiązku.  

Biuro senatorskie to prócz pracowników, również lokal wynajmowany przez senatora,  

a finansowany ze środków otrzymywanych z Kancelarii Senatu w formie tzw. ryczałtu.  

Sprzęt do wyposażenia biura senatorskiego zapewnia senatorowi Kancelaria Senatu. 

Kancelaria zapewnia: komputer z monitorem i drukarką, kserokopiarkę oraz telefax  

z automatyczną sekretarką. Na wniosek senator może uzyskać drugi komputer z monitorem  

i drukarką. Senatorowie otrzymują również z Kancelarii meble biurowe. Na remont lokalu  

i  zakup niezbędnego wyposażenia nowy senator otrzymuje jednorazowo w kadencji  

10 000 zł. Otrzymane i nabyte przez senatora środki trwałe pozostają własnością Skarbu 

państwa reprezentowanego przez Kancelarię Senatu. Następnie przez całą kadencję,  

co miesiąc, senator otrzymuje na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura  

z Kancelarii ryczałt w wysokości 12.150,00 zł.  Ryczałt ten można wydawać  

na wynagrodzenia i pochodne (składki, podatki) pracowników biura, wynagrodzenia z tytułu 

umów zleceń i o dzieło, koszty ekspertyz, opracowań i tłumaczeń, koszty związane  

z podejmowaniem delegacji zagranicznych, koszty podróży, delegacji służbowych i szkolenia 

pracowników biura oraz koszty podróży i delegacji służbowych społecznych 
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współpracowników senatora poniesione przy realizacji zadania związanego  

z wykonywaniem mandatu senatorskiego, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty  

za czynsz, energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, wodę, drobne remonty pomieszczeń, 

usługi porządkowe, koszty oprogramowania, usługi poligraficzne, koszty napraw  

i konserwacji urządzeń. Ryczałt można również wykorzystywać na zakup składników 

majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł, zakup materiałów 

biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, środków czystości oraz na wydatki 

reprezentacyjne i promocję Senatu i jego działalności. Wydatki te powinny być 

udokumentowane rachunkami lub fakturami. Do ok. 3000 zł miesięcznie senator może wydać 

na  przejazdy swoim samochodem, związane z wykonywaniem mandatu. Wydatki na paliwo 

trudno byłoby udokumentować rachunkiem, wystarcza więc oświadczenie senatora.  Raz na 

rok każdy z senatorów, otrzymuje 1500 zł na opłacenie opinii i ekspertyz w zakresie legislacji 

oraz  związanych z wykonywaniem mandatu senatorskiego. Corocznie otrzymuje również 

4500 zł na usługi związane z instalacją i korzystaniem z Internetu.  

Jeśli senator udokumentuje, że jego pracownikom należą się świadczenia takie jak 

nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, otrzymuje wówczas  na to 

dodatkowe środki finansowe.  

 Wszystkie wspomniane wyżej wydatki – prócz przejazdów własnym samochodem, 

potwierdzanych oświadczeniem – senator powinien udokumentować rachunkami lub 

fakturami. Brak udokumentowania skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy do budżetu na 

koniec kadencji. 

Prawo zastrzega, iż z ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 

biura senatorskiego nie mogą być finansowane dotacje i darowizny dla osób fizycznych, 

organizacji i instytucji, zobowiązania wynikające z umów zawieranych przez senatora  

z osobami bliskimi i wydatki niezwiązane z wykonywaniem mandatu ani z działalnością biura 

senatorskiego. Biuro nie może być wykorzystywane do działalności politycznej innych osób, 

niż sam parlamentarzysta, i gospodarczej.  

Podczas pełnienia mandatu, do 31 stycznia każdego roku, senator jest obowiązany 

przekazywać Kancelarii Senatu rozliczenie środków finansowych, które w poprzednim roku 

otrzymał na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura. Natomiast  

po zakończeniu kadencji lub wygaśnięciu mandatu, w terminie 30 dni, senator jest 

obowiązany do likwidacji swojego biura, przekazania wyposażenia do Kancelarii Senatu oraz 

złożenia rozliczenia finansowego środków przekazanych na pokrycie kosztów związanych  

z funkcjonowaniem biura.  
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4. ŚWIADCZENIA FINANSOWE I RZECZOWE DLA SENATORÓW 

(zakwaterowanie, bezpłatne przejazdy  środkami transportu publicznego  

i przeloty krajowe, bezpłatna korespondencja w kraju) 

 

Świadczenia finansowe należne senatorom z budżetu państwa obejmują ich uposażenia, 

diety, dodatki funkcyjne oraz refundację kosztów noclegów lub najmu lokali w Warszawie.  

Uposażenie senatorskie (poselskie) odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu 

(wiceministra) i wynosi już od kilku lat 9.892,30 zł. Obecnie jest to mniej niż trzykrotność 

średniego wynagrodzenia polskiego pracownika. Prawo do uposażenia mają tylko  

ci parlamentarzyści, którzy w czasie sprawowania mandatu nie świadczą pracy na podstawie 

umowy o pracę, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie otrzymują renty lub 

wcześniejszej emerytury. Senator, który nadal wykonuje swoje wcześniejsze zajęcie ( np. 

nadal prowadzi wykłady dla studentów), może ubiegać się o wynagrodzenie uzupełniające. 

Wniosek o zgodę na pobieranie wynagrodzenia uzupełniającego senator kieruje do Prezydium 

Senatu. Prezydium przyznać może na przykład senatorowi uposażenie w wysokości różnicy 

między pełną kwotą 9.892,30 zł a jego niższym wynagrodzeniem. 

Od chwili złożenia ślubowania do końca trwania kadencji każdemu senatorowi (także temu, 

który nie pobiera uposażenia) przysługuje dieta parlamentarna w zryczałtowanej wysokości 

25% miesięcznego uposażenia senatorskiego. Dieta wynosi obecnie 2473,08 zł, w tym kwota 

wolna od podatku 2280 zł, koszty uzyskania przychodu 111,25 zł oraz  kwota opodatkowana 

w wysokości 81,83 zł.  

Senatorom, którzy sprawują niektóre funkcje w Senacie, przysługują dodatki. 

Przewodniczący komisji otrzymują  dodatek  w wysokości  20 %  uposażenia, to jest  

1 978,46 zł. Zastępca przewodniczącego komisji otrzymuje 15 % uposażenia, to jest 1.483,85 

zł. Sekretarzom Senatu oraz członkom Komisji Ustawodawczej przysługuje dodatek  

w wysokości 10 % uposażenia, to jest 989,23 zł.  

Senatorom przysługuje również refinansowanie kosztów noclegów poza miejscem 

zamieszkania i poza Warszawą. Na ten cel senator może otrzymać rocznie do 7600 zł.  

Świadczenia rzeczowe to zakwaterowanie, darmowe podróże komunikacją publiczną 

oraz bezpłatna korespondencja w kraju.  

Kancelaria zapewnia senatorom zakwaterowanie w Warszawie. Senatorowie mogą mieszkać 

w Domu Poselskim (hotelu) albo wynajmować mieszkanie.  Senator, który wynajmuje 
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mieszkanie w stolicy poza wspomnianym hotelem, otrzymuje zwrot kosztów najmu do kwoty 

2200 zł miesięcznie.   

Kolejnym świadczeniem rzeczowym, które przysługuje senatorom, jest prawo do bezpłatnych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, środkami publicznej komunikacji 

miejskiej a także przelotów w krajowym przewozie lotniczym. To uprawnienie, ustanowione 

przepisami ustawy o mandacie, jest finansowane z budżetu Kancelarii Senatu. Kancelaria  

zawiera umowy z narodowym przewoźnikiem lotniczym PLL LOT S.A. na krajowe podróże 

lotnicze, ze spółką PKP INTERCITY S.A.  prowadzącą kolejowe przewozy 

międzywojewódzkie oraz Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego, do której należy 

prawie 200 przewoźników autobusowych. 

Koszty przelotów lotniczych rozlicza się na podstawie ewidencji wykonanych 

przelotów, przewozy kolejowe i autobusowe są rozliczane ryczałtowo. Należy podkreślić, że 

ten system finansowania podróży krajowych został zbudowany wówczas, gdy w każdej z 

branż dominował jeden państwowy przewoźnik – odpowiednio Polskie Linie Lotnicze LOT w 

lotnictwie, Polskie Koleje Państwowe na kolei i Państwowa Komunikacja Samochodowa na 

drogach. Wówczas zawarcie trzech umów z tymi firmami wystarczało do udostępnienia 

senatorom większości połączeń. Obecnie rynek przewozów jest coraz bardziej konkurencyjny  

i ci przewoźnicy, z którymi zawieramy umowy, nie dominują na nim. Oczywiście 

senatorowie mogą korzystać z usług innych firm lotniczych, kolejowych i autobusowych; 

kupują w nich bilety na przejazd, których koszt Kancelaria im zwraca.  

Na terenie m.st. Warszawy Senatorowie mają możliwość nieodpłatnego korzystania  

ze służbowych samochodów Kancelarii Senatu.  

Kolejnym świadczeniem rzeczowym na rzecz senatorów jest bezpłatna korespondencja.  

Do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu Senator otrzymuje 

koperty wraz z papierem listowym. W ciągu roku senatorowi przysługuje 1500 sztuk 

specjalnie oznakowanych kopert. Koperty te oznaczone są odpowiednim nadrukiem i służą  

do wysyłania korespondencji senatorskiej (przesyłki listowe zwykłe i polecone) na terenie 

kraju bez uiszczania opłat pocztowych. Finansowanie tych przesyłek odbywa się  

na podstawie umowy zawieranej przez Kancelarię Senatu z Pocztą Polską.  Do końca 2012 r. 

tylko Poczta Polska ma prawo obsługi przesyłek pocztowych o wadze do 50 gramów.  
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5. SENATORSKIE OŚWIADCZENIA O STANIE MAJ ĄTKOWYM  

I REJESTR KORZY ŚCI. 

 

Ograniczenia zawodowej i gospodarczej aktywności parlamentarzystów są określone  

w Konstytucji i ustawie o mandacie. Przepisy te zakazują nabywania i gospodarczego 

wykorzystywania majątku publicznego oraz sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwami  

z udziałem publicznym. Majątek publiczny to majątek Skarbu Państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego; w Polsce jednostki samorządu terytorialnego to 16 województw,  

379 powiatów i  2478 gmin.   

Sposobem kontroli przestrzegania tych zakazów jest oświadczenie majątkowe. 

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym został nałożony między innymi  

na posłów i senatorów. Prócz posłów i senatorów (zobowiązanych do składania oświadczeń 

ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora), obowiązek składania oświadczeń  

jest nałożony na niektóre kategorie urzędników i funkcjonariuszy publicznych.  

Oświadczenie majątkowe jest składane przez senatorów na początku i na końcu kadencji 

oraz corocznie – do 30 kwietnia, według stanu z 31 grudnia poprzedniego roku. Oświadczenie 

o stanie majątkowym w dwóch egzemplarzach, wraz z kopiami rocznego zeznania 

podatkowego  senatorowie składają Marszałkowi Senatu. Jeden egzemplarz Marszałek Senatu 

przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania senatora. 

Drugi egzemplarz przechowywany jest w Kancelarii Senatu przez 6 lat.  Informacje zawarte 

w oświadczeniu są jawne – zamieszcza się je na stronie internetowej Senatu, z wyjątkiem 

informacji o adresie zamieszkania senatora i miejscu położenia nieruchomości. Niezłożenie 

oświadczenia powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia 

oświadczenia, prawa do uposażenia. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu 

majątkowym pociąga za sobą odpowiedzialność karną.  

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Zawiera m.in. informacje o zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach 

handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym mieniu publicznym. 

Informuje również o działalności gospodarczej senatora i stanowiskach zajmowanych  

w spółkach handlowych, o osiąganych dochodach, o mieniu ruchomym i zobowiązaniach 

pieniężnych. Poprawność sporządzenia oświadczeń majątkowych kontrolują: Komisja 

Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, urzędy skarbowe i Centralne Biuro 

Antykorupcyjne.  
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 W Rejestrze Korzyści prowadzonym przez Marszałka Senatu ujawniane są korzyści 

uzyskiwane przez senatorów lub ich małżonków. Do Rejestru Korzyści należy na bieżąco 

zgłaszać informacje o stanowiskach i zajęciach, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, 

oraz o pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek, o otrzymaniu materialnego 

wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego, o darowiznach i innych 

korzyściach.  Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, 

spółek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się 

żadnych świadczeń pieniężnych.  Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy 

zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia. 

 

6. SENATORSKIE SPRAWY OSOBOWE I SOCJALNE 

 

Senator nie jest pracownikiem Senatu, lecz uposażenie oraz dodatki, o których była 

mowa wcześniej, są traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, a okres pobierania 

uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu 

pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia 

szczególne, uzależnione od zatrudnienia  w określonym zawodzie, branży lub zakładzie 

pracy. Posłowi lub senatorowi, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu mandatu, 

przysługują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych przepisami ogólnymi.  

Senator, który przed objęciem mandatu pracował, bez względu na rodzaj i okres trwania 

stosunku pracy, ma prawo do urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu oraz trzech 

miesięcy po jego wygaśnięciu. Pracodawca zatrudniający senatora jest zobowiązany udzielić 

mu tego urlopu, zaś jeśli senator nadal pracuje, ma prawo do zwolnienia od pracy na czas 

wykonywania obowiązków senatorskich.  

Pracodawca, który udzielił senatorowi urlopu bezpłatnego, jest obowiązany zatrudnić 

go po zakończeniu urlopu bezpłatnego (po wygaśnięciu mandatu), na tym samym  

lub równorzędnym pod względem płacowym stanowisku pracy. Bez zgody Prezydium Senatu 

przez dwa lata po zakończeniu kadencji nie można zwolnić byłego senatora ani pogorszyć mu 

warunków płacy i pracy.  

Senator ma obowiązek zawiadamiania Marszałka Senatu o zamiarze podjęcia 

dodatkowych zajęć, z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom 

pokrewnym, i nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, 

mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Nie może również 
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powoływać się na swój mandat ani posługiwać tytułem senatora w związku z podjętymi 

dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub 

wspólnie z innymi osobami. 

Senatorowie i ich rodziny korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach ogólnych 

– ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  

W przypadkach nagłych zachorowań, wypadków, urazów i zatruć, uczestnicy posiedzeń 

Senatu mogą skorzystać z doraźnej pomocy medycznej świadczonej przez Zespół 

Ratownictwa Medycznego typu "R", który – na zamówienie Kancelarii - dyżuruje w dni 

posiedzeń w Senacie.  

 

Senator pobierający uposażenie senatorskie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczeniom społecznym: emerytalnym, rentowym  

i wypadkowym może podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie. Decydujące znaczenie  

ma posiadanie uprawnień emerytalno-rentowych lub pozostawanie w stosunku pracy  

u jednego lub kilku pracodawców. Senator nie mający ustalonego prawa do emerytury  

lub renty i pobierający uposażenie senatorskie w całości podlega obowiązkowo ubezpieczeniu 

zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym. W pozostałych przypadkach (ma możliwość 

wyboru) może być zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego lub dobrowolnego 

ubezpieczenia emerytalno-rentowego. 

Senatorowie nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, gdyż nie otrzymują zasiłku 

chorobowego - także podczas choroby uposażenie jest wypłacane w całości. Nie będąc 

pracownikami, nie podlegają bowiem kontroli czasu pracy, z którą wiąże się konieczność 

ustalania okresów niezdolności do pracy.  

Senatorowie, zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego lub tylko zdrowotnego mogą za 

pośrednictwem Kancelarii zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego również członków swojej 

rodziny, o ile osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego  z innego 

tytułu.  

Senatorowie mogą korzystać z pożyczek na remont mieszkania udzielanych z funduszu 

socjalnego. Byli senatorowie, gorzej usytuowani, korzystają też niekiedy z zapomóg 

pochodzących z tego funduszu.  

Uprawnienia emerytalne Senatorowie nabywają na ogólnych zasadach.  
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Przedstawione wyżej informacje mają charakter ogólny i ze względu na ograniczoną 

objętość opracowania – uproszczony. Zainteresowanego szczegółami Czytelnika należy więc 

odesłać do zbioru przepisów prawnych, prowadzonego pod adresem 

http://www.senat.gov.pl/informacje-dla-biur-senatorskich/ 

 

 

 

 

 


