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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz
ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Rulewskiego.
(-) Mieczysław Augustyn

(-) Bogdan Klich

(-) Ryszard Bonisławski

(-) Aleksander Pociej

(-) Barbara Borys-Damięcka

(-) Marian Poślednik

(-) Leszek Czarnobaj

(-) Jan Rulewski

(-) Jarosław Duda

(-) Sławomir Rybicki

(-) Jerzy Fedorowicz

(-) Waldemar Sługocki

(-) Piotr Florek

(-) Grażyna Sztark

(-) Maciej Grubski

(-) Piotr Wach

(-) Wiesław Kilian

(-) Jerzy Wcisła

(-) Kazimierz Kleina

(-) Piotr Zientarski

projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych
Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i poz. 138)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Marszałek Sejmu w porozumieniu z Marszałkiem Senatu tworzy,
z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 15 posłów lub 10 senatorów,
pracowniczy program emerytalny na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz
z 2018 r. poz. 1449), do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz
pracownicy biur poselskich, senatorskich oraz poselsko-senatorskich, a także
pracownicy Kancelarii Sejmu lub Senatu.
2. Marszałek Sejmu w porozumieniu z Marszałkiem Senatu określi szczegółowe
zasady tworzenia i prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego, o którym
mowa w ust. 1, a także przystępowania i uczestnictwa w tych programach, jak również
wysokość składki podstawowe oraz zasady wypłaty i przenoszenia zgromadzonych
środków pieniężnych.”;

2)

w art. 41 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:
„4. Fundusz, o którym mowa w ust.1, dodatkowo jest zasilany środkami
przekazywanymi comiesięcznie, odpowiednio z budżetu Kancelarii Sejmu i Kancelarii
Senatu, przeznaczonymi na utworzenie, odpowiednio – w Sejmie - Funduszu Wsparcia
Byłych Posłów, a w Senacie - Funduszu Wsparcia Byłych Senatorów, zwanych dalej
„Funduszami Wsparcia”.
5. Wysokość środków, o których mowa w ust. 4, oblicza się jako iloczyn kwoty
2 000 zł i liczby, odpowiednio - posłów lub senatorów, korzystających z urlopu
bezpłatnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1, nie prowadzących działalności
gospodarczej i nieuprawnionych do emerytury lub renty.
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6. Fundusz Wsparcia przeznaczony jest na niesienie pomocy byłym posłom
i byłym senatorom.
7. Były poseł lub były senator, niezatrudniony na podstawie umowy o pracę,
nieprowadzący działalności gospodarczej i nieuprawniony do emerytury lub renty, na
udokumentowany wniosek, otrzymuje świadczenie miesięczne z Funduszu Wsparcia,
w wysokości równej najniższej emeryturze wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych dla osób posiadających wymagany staż pracy, nie dłużej, niż przez okres
jednego roku. Wypłata świadczenia może zostać przedłużona, na udokumentowany
wniosek uprawnionego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091) w art. 5 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
„4. Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje również osobie fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki
partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadającemu bez
ograniczenia, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
jeżeli te osoby lub spółki prowadzą program dla swoich pracowników, a także posłom
i senatorom.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
Nowelizacja wprowadza nową instytucje pomocowa dla parlamentarzystów. Jest
wyrazem solidarnej troski o los byłych parlamentarzystów, którzy nie mają źródeł utrzymania
i popadli w niedostatek, w tym pobierających świadczenie z pomocy społecznej. Sytuacje
takie zdarzają się zwłaszcza parlamentarzystom z dłuższym stażem parlamentarnym, którzy
poświęcili się służbie publicznej, zakończyli pracę w Parlamencie, a na skutek przerwy w
wykonywaniu zawodu, nie mogą do niego powrócić. Mogą też być inne, losowe przyczyny.
Niezależnie od powodów takiej sytuacji, los byłych parlamentarzystów nie powinien
być obojętny, zarówno aktualnym parlamentarzystom, jak i całemu społeczeństwu, którego
kiedyś, były parlamentarzysta był przedstawicielem.
Zaproponowane

rozwiązanie

prawne,

starając

się

minimalizować

koszty

organizacyjne proponowanego rozwiązania, wykorzystuje instrument istniejący już w ustawie
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jakimi są działające w praktyce zakładowe
fundusze świadczeń socjalnych dla posłów i dla senatorów (zfśs). Troska o zapewnienie
minimum życiowego byłemu parlamentarzyście przejawia się w utworzeniu, w ramach tych
istniejących już zfśs, specjalnego funduszu, osobno dla posłów i osobno dla senatorów,
nazwanego odpowiednio – Funduszem Wsparcia Byłych Posłów i Funduszem Wsparcia
Byłych Senatorów. Środki tych Funduszy stanowiłyby źródło finansowania byłych
parlamentarzystów znajdujących się w niedostatku. Dzięki włączeniu proponowanych
Funduszy Wsparcia w działające już struktury zfśs, nie ma potrzeby ponoszenia żadnych
dodatkowych kosztów ani tworzenia nowych struktur zarządzania tymi środkami. Do tego
celu proponuje się wykorzystanie działających już struktur o podobnych celach, jakimi są
zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Środki Funduszy byłyby zarządzane podobnie jak
pozostałe środki będące w dyspozycji zfśs. Mogłyby być jednak wykorzystywane wyłącznie
na pomoc finansową dla byłych parlamentarzystów.
Biorąc

także

pod

uwagę,

nieplanowaną

wcześniej,

obniżkę

uposażeń

parlamentarzystów, zgłaszana propozycja nie wpłynie na dodatkowe obciążenie budżetów
Parlamentu.
Przedmiot projektowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Proponuje
się wejście w życie ustawy od trzeciego kwartału br.
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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