
BEZPŁATNE PRZEJAZDY I PRZELOTY NA TERENIE 

KRAJU 

 

 

Senatorowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego, środkami publicznej komunikacji 

miejskiej, a także przelotów w krajowym przewozie lotniczym. To 

uprawnienie jest finansowane z budżetu Kancelarii Senatu, 

zawierającej umowy: 

1) z PLL LOT S.A. na krajowe podróże lotnicze, 

2) z PKP INTERCITY S.A. na przejazdy pociągami przewoźników: 

PKP Intercity Sp. z o. o., PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście 

Sp. z o. o., Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o. o., 

3) z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji 

– na przejazdy autobusami przewoźników należących do Izby – 

przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i spółek 

powstałych w wyniku ich komercjalizacji. 

 

 



 
 

Rys. 1. Wzory druków zleceń na przejazd wagonem sypialnym i na 

przeloty samolotem 

 

 

Umowy zawierane przez Kancelarię nie obejmują innych 

przewoźników. Koszty usług świadczonych przez przewoźników, z 

którymi Kancelaria Senatu nie ma umowy, są refundowane z budżetu 

Kancelarii Senatu na podstawie przedłożonego i parafowanego przez 

senatora biletu, rachunku lub faktury, według taryfy normalnej. 

Parlamentarzyści mogą też nieodpłatnie podróżować komunikacją 

miejską. 

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z 

bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju są                                

→ LEGITYMACJE senatorskie lub zaświadczenia o dokonanym 

wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą albo 

Kancelarię Senatu (na pierwsze posiedzenie). Niektóre podróże 

wymagają posiadania dodatkowych dokumentów. W pociągu z 

miejscówkami prócz legitymacji podróżujący senator powinien mieć 

odpowiedni bilet; miejscówkę można otrzymać najwcześniej 30 dni 

przed terminem wyjazdu, najpóźniej 2 godziny przed odjazdem ze 

stacji początkowej. Przy przejazdach pociągami Express InterCity 

Premium (EIP) wymagane jest posiadanie nieodpłatnego biletu ze 

wskazaniem miejsca do siedzenia. W pociągu z miejscami sypialnymi 

lub do leżenia prócz legitymacji senatorskiej należy mieć odpowiedni 



bilet, wystawiony w kasie na podstawie tzw. zlecenia wypisanego na 

druku otrzymanym z Kancelarii Senatu. 

Do przelotu samolotem PLL LOT S.A. uprawnia legitymacja 

senatorska wraz z biletem lotniczym wystawionym na podstawie 

zlecenia na przelot, wypisanego na druku otrzymanym w Kancelarii 

Senatu. Senatorowie mogą zaopatrywać się w bilety we wszystkich 

biurach sprzedaży i rezerwacji miejsc PLL LOT S.A. na terenie kraju. 


