
REJESTR KORZYŚCI 

 

 

W Rejestrze Korzyści prowadzonym przez Marszałka Senatu 

ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich 

małżonków. Do Rejestru Korzyści należy zgłaszać informacje o: 

1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w 

administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z 

tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz o pracy 

zawodowej wykonywanej na własny rachunek; 

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej 

prowadzonej przez zgłaszającego; 

3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub 

zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 380 zł
1
; 

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z 

pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty 

przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich 

zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, 

których są członkami; 

5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż 

380 zł, niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub 

wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o których mowa 

wcześniej. 

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. Przy podawaniu informacji senatorowie są obowiązani 

zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą 

                                                           
1 * Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011 r. Nr 7, poz. 
29 z późn. zm.) posługuje się w art. 35a określeniem „50 % najniższego wynagrodzenia pracowników 
za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego, określonego przez Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy”. W art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) ustalono, że ilekroć w 
przepisach prawa mowa jest o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników” przez odwołanie 
się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego 
wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł. 50% 
tej kwoty to 380 zł. 
 



wiedzą. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić 

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

Wzory druków zgłoszeń do Rejestru Korzyści oraz oświadczeń 

majątkowych w formacie .doc (do wypełnienia) są umieszczone na 

stronie internetowej Kancelarii Senatu:  

www.senat.gov.pl/informacjedla-biur-senatorskich/wzory-i-druki.html 

http://www.senat.gov.pl/informacjedla-biur-senatorskich/wzory-i-druki.html

