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Opracowanie: Biuro Spraw Senatorskich 
 

 

 

IMMUNITET 

  

Immunitet parlamentarny polega na ograniczeniu odpowiedzialności prawnej danej osoby  

ze względu na piastowany przez nią mandat parlamentarny (posła lub senatora). Określony został 

w przepisach art. 105 Konstytucji, uszczegółowionych regulacjami ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (w art. 6-12) → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU 

SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE. Przewidują one, że:  

 Senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w 

zakres sprawowania mandatu senatorskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu 

(tzw. immunitet materialny). Za taką działalność senator odpowiada wyłącznie przed Senatem (→ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ regulaminowa1), a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być 

pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Senatu. Zgodnie z ustawą działalność 

wchodząca w zakres sprawowania mandatu obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub 

głosowania na posiedzeniach Senatu, Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na 

posiedzeniach klubów, kół i zespołów senackich lub parlamentarnych, a także inną działalność 

związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu2.  

 Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu senator nie może 

być, bez zgody Senatu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej (zakaz dotyczy też czynów 

popełnionych przed ogłoszeniem wyników wyborów). Zakaz pociągnięcia senatora do 

odpowiedzialności sądowej bez zgody Senatu, nazywamy immunitetem formalnym. Senat wyraża 

zgodę na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej uchwałą podjętą bezwzględną 

większością głosów ustawowej liczby senatorów. Postępowanie karne, które zostało wszczęte 

wobec osoby przed dniem wyboru jej na senatora, toczy się dalej - jednakże, na wniosek takiego 

senatora, Senat, uchwałą podjętą większością 3/5 głosów ustawowej liczby senatorów, zgłasza 

organowi prowadzącemu to postępowanie karne, żądanie zawieszenia postępowania do czasu 

wygaśnięcia mandatu.  

Senator może, składając oświadczenie, wyrazić zgodę na pociągnięcie go do 

odpowiedzialności karnej. Przyjęcie przez senatora mandatu karnego albo uiszczenie grzywny za 

wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zastępuje zgodę na 

pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.  

Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie 

korzystania z immunitetu.  

Szczegółowy tryb postępowania w tych sprawach określa Regulamin Senatu (art. 26 i 27) 

→ WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE 


