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NIEPOŁĄCZALNOŚĆ  
 
 
Niepołączalność to zakaz łączenia mandatu senatora z określonymi funkcjami i 

stanowiskami.  

Z mandatem senatora nie można łączyć między innymi1:  

 

1) urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej,  

2) zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,  

3) zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,  

4) zatrudnienia w Kancelarii Senatu,  

5) mandatu posła do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego,  

6) funkcji Prezesa Narodowego Banku Polskiego i członka jego zarządu,  

7) członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej,  

8) funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jego zastępców i dyrektora generalnego oraz 

kontrolera NIK,  

9) funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego zastępców,  

10) funkcji Rzecznika Praw Dziecka i jego zastępców,  

11) członkostwa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,  

12) funkcji ambasadora,  

13) zatrudnienia w administracji rządowej (z wyjątkiem ministrów i sekretarzy stanu), 

statusu urzędnika służby cywilnej,  

14) urzędu sędziego,  

15) stanowiska prokuratora,  

16) statusu funkcjonariusza policji,  

17) statusu funkcjonariusza służb ochrony państwa,  

18) statusu żołnierza czynnej służby wojskowej,  

19) stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,  

20) stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego zastępców,  

21) członkostwa w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,  

22) funkcji członka Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz członka zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  

                                                 
1  
 Podajemy przykładowe i charakterystyczne stanowiska objęte zakazem łączenia z mandatem 

senatora. W razie wątpliwości odnoszących się do innych stanowisk Kancelaria Senatu służy 

pomocą w ich rozstrzygnięciu.   
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23) stanowiska prezesa, wiceprezesa, radcy i referendarza Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

24) mandatu radnego gminy, powiatu, województwa, dzielnicy m.st. Warszawy,  

25) funkcji wójta (prezydenta lub burmistrza) oraz jego zastępcy,  

26) członkostwa w zarządzie powiatu i województwa,  

27) członkostwa w samorządowym kolegium odwoławczym,  

28) członkostwa w zarządzie związku metropolitalnego w województwie śląskim.  

 

Oprócz bezwzględnego zakazu łączenia mandatu senatora z określonymi 

stanowiskami, urzędami i funkcjami, a więc wymagającego trwałej z nich rezygnacji, 

ustanowiona została niepołączalność względna. Oznacza ona, że wybór na senatora powoduje 

jedynie zawieszenie jego dotychczasowej funkcji publicznej, a nie konieczność zrezygnowania 

z niej. Katalog funkcji objętych niepołączalnością względną określony został w art. 30 ust. 1 

ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jednak po wejściu w życie Konstytucji RP z 

dnia 2 kwietnia 1997 r. uległ on częściowej zmianie wskutek rozszerzenia przez ustawodawcę 

zakresu funkcji, stanowisk i urzędów bezwzględnie wykluczających się ze sprawowaniem 

mandatu (zakaz łączenia mandatu senatora z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy w 

Kancelariach Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w administracji rządowej stał 

się niepołączalnością bezwzględną, także wykonywanie pracy w charakterze sędziego i 

prokuratora przez parlamentarzystę, jak również pełnienie przez niego czynnej służby 

wojskowej objęte zostało bezwzględnym zakazem).  

Obecnie senator nie może w okresie sprawowania mandatu wykonywać pracy na 

podstawie stosunku pracy (niepołączalność względna):  

 

1) w Najwyższej Izbie Kontroli. 

2) w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego,  

3) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 

4) w Biurze Rzecznika Praw Dziecka,  

5) w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  

6) w Krajowym Biurze Wyborczym,  

7) w Państwowej Inspekcji Pracy,  

8) w charakterze pracownika administracyjnego sądu lub prokuratury,  

9) w administracji samorządu terytorialnego.  
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Senator pozostający w stosunku pracy z którymś z tych pracodawców otrzymuje z 

urzędu urlop bezpłatny.  

Zgodnie z art. 279 § 3 Kodeksu wyborczego, jeśli senator sprawujący w dniu wyborów 

funkcję lub stanowisko, których nie można łączyć z mandatem, nie złoży Marszałkowi Senatu, 

w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w 

Dzienniku Ustaw RP, oświadczenia o rezygnacji z tej funkcji lub stanowiska, wówczas jego 

mandat wygasa. Podobny skutek przynosi wybór na stanowisko lub objęcie funkcji objętej 

zakazem łączenia w trakcie wykonywania mandatu. 

 

 

 

 

 


