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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(druk nr 822) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa, poprzez zmianę art. 25 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

obniża wysokość uposażenia poselskiego i senatorskiego, z kwoty odpowiadającej wysokości 

wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), do kwoty 

stanowiącej 80% tak określonego wynagrodzenia. 

Pozostałe zmiany, dokonane w art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

mają charakter techniczno-legislacyjny. Nowe brzmienie ust. 1, w konsekwencji zmiany 

art. 25 ust. 2, zakłada utrzymanie dotychczasowej wysokości diety parlamentarnej 

(w aktualnym brzmieniu wysokość diety to 25% kwoty uposażenia, w nowym brzmieniu 

wysokość diety to 25% kwoty wynagrodzenia podsekretarza stanu). Uchylenie ust. 3 

uwzględnia obowiązujący stan prawny. Zgodnie z ustawami regulującymi ustrój samorządu 

terytorialnego (ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą 

o samorządzie województwa) mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła lub 

senatora. Stąd przepis, zgodnie z którym nie można pobierać jednocześnie diety 

parlamentarnej i diety z tytułu wykonywania funkcji radnego (parlamentarzysta wybiera, 

którą dietę będzie pobierał), jest bezprzedmiotowy. 

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 2460).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich 

i Immunitetowych. Komisja przede wszystkim wydłużyła vacatio legis, z pierwszego dnia 

(pierwszego) miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, na pierwszy dzień drugiego 

miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Kolejna zmiana wprowadzona przez Komisję 

polegała na uchyleniu art. 42 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(Komisja uwzględniła, że w obowiązującym stanie prawnym nie można łączyć mandatu 

parlamentarnego z mandatem radnego). 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono 6 dodatkowych 

poprawek. Poprawki na nowo, w alternatywny sposób, określały kwotę uposażenia 

parlamentarzystów (odnosiły się do dwóch i czterech dziesiątych (2,4) mediany wynagrodzeń 

w gospodarce narodowej oraz trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

a także zakładały zrezygnowanie z wypłacania uposażenia do końca obecnej kadencji Sejmu 

i Senatu) oraz zmieniały termin wejścia w życie ustawy (na dzień 1 lipca 2018 r.). Wszystkie 

poprawki zostały odrzucone w trzecim czytaniu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 11 maja 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator
 


