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OGRANICZENIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  

I GOSPODARCZEJ SENATORA  

 

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(SENATOROWIE → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY 

PRAWNE) w rozdziale 5 Warunki wykonywania mandatu reguluje problematykę 

gospodarczej aktywności parlamentarzystów. Ulokowano tam również niektóre przepisy 

odnoszące się do zakazu łączenia stanowisk z wykonywaniem mandatu, omówione w 

rozdziale → NIEPOŁĄCZALNOŚĆ.  

 

Zasadnicze postanowienia odnoszące się do aktywności gospodarczej senatora, a 

zwłaszcza jej ograniczeń, są zawarte w art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu. Mamy tu do 

czynienia z następującymi zakazami:  

 

1) prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia państwowego lub 

komunalnego na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (to jest zakaz zawarty 

także w art. 107 Konstytucji RP),  

2) zarządzania działalnością prowadzoną z wykorzystaniem mienia państwowego lub 

komunalnego (to jest zakaz zawarty także w art. 107 Konstytucji RP),  

3) reprezentowania (wykonywania funkcji przedstawiciela lub pełnomocnika) 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność z wykorzystaniem mienia państwowego lub 

komunalnego (to jest zakaz zawarty także w art. 107 Konstytucji RP),  

4) udziału we władzach zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych przedsiębiorców z 

udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w 

których uczestniczą takie osoby,  

5) posiadania pakietu ponad 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem 

państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których 

uczestniczą takie osoby. Udziały takie powinny być zbyte przed pierwszym 

posiedzeniem, w przeciwnym razie nie uczestniczą w wykonywaniu uprawnień 

korporacyjnych do chwili upływu dwóch lat od zakończenia sprawowania mandatu.  

 

Za naruszenie zakazu art. 107 ust. 1 Konstytucji senator może być pociągnięty  

do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka wtedy w przedmiocie 

pozbawienia mandatu.  
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Zakaz udziału we władzach zarządzających, kontrolnych lub rewizyjnych 

przedsiębiorców z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (patrz pkt 4 powyżej) oznacza 

konieczność zrzeczenia się przez senatora sprawowania takiej funkcji lub stanowiska.  

Naruszenie tego zakazu pociąga za sobą odpowiedzialność regulaminową. Może też 

wywoływać negatywne skutki dla przedsiębiorców, bowiem senator naruszający zakaz 

reprezentowania przedsiębiorcy z udziałem kapitału publicznego traci takie stanowisko lub 

funkcję z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania (jeżeli wybór 

lub powołanie miało miejsce przez rozpoczęciem wykonywania mandatu), lub też – jeśli 

wybór lub powołanie miały miejsce już w trakcie kadencji – z mocy prawa taki wybór lub 

powołanie są nieważne.  

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Marszałek i wicemarszałkowie Senatu podlegają 

ponadto ograniczeniom ustalonym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2399). Przepisy tej ustawy wprowadzają jeszcze dalej idące ograniczenia swobody 

działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, Marszałkowie i wicemarszałkowie Senatu, w okresie pełnienia 

funkcji, nie mogą:  

 

1)    być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek  

prawa handlowego lub likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami 

wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181); 

1a)   być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub 

nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

2)   być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

3)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z 

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

4)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 

5)   posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 

6)    prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności 
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wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie 

umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami. 

  

Wobec powyższych ograniczeń, rozważając objęcie funkcji w organach osób prawnych, 

należy w pierwszym rzędzie wykluczyć kapitałowy udział państwowych lub komunalnych 

osób prawnych albo przedsiębiorców od nich zależnych (wynikający z przepisu art. 34 ust. 2). 

Oznacza to niekiedy konieczność zbadania kolejnych powiązań kapitałowych.  

Jeżeli spółka nie jest kapitałowo powiązana z sektorem publicznym w sposób 

wykluczający udział parlamentarzysty w jej władzach zarządzających, kontrolnych lub 

rewizyjnych na podstawie art. 34 ust. 2, zbadania wymaga już tylko czy nie będą naruszone 

pozostałe zakazy ustalone w art. 34 ust. 1, tj. prowadzenia działalności gospodarczej we 

własnym imieniu, zarządzania działalnością gospodarczą lub reprezentowania przedsiębiorcy 

– gdy działalność jest prowadzona z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego. 

Są to przypadki, w których nie ma już kapitałowego powiązania spółki handlowej z sektorem 

publicznym. Może się jednak tak zdarzyć, że spółka prywatna wykorzystuje mienie publiczne, 

choć nie uczestniczy w niej publiczny kapitał. Albo też tak, że przedsiębiorca prywatny 

wykorzystuje takie mienie w swojej działalności.  

 Należy także przypomnieć, że art. 33 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora nakłada na parlamentarzystów obowiązek zawiadamiania Marszałka Izby  

o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Obowiązek ten został wyłączony jedynie w 

odniesieniu do działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom pokrewnym.  

Parlamentarzystom nie wolno też podejmować działalności, która mogłaby podważyć 

zaufanie wyborców do wykonywania mandatu, jak również posługiwać się tytułem senatora  

i powoływać na mandat w związku z jakąkolwiek działalnością gospodarczą (dodatkowymi 

zajęciami). 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2273960:part=a5u1p1&full=1

