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WZORY UMÓW I OŚWIADCZEŃ  

 

 

Wzory umów i oświadczeń przydatne w prowadzeniu biura senatorskiego są udostępniane 

na stronie internetowej www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/ i w 

Biurze Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. Wzory umowy o pracę z pracownikiem biura 

senatorskiego i aneksu do umowy o pracę zawartej na czas określony ułatwią zatrudnienie 

pracowników biura. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone 

mienie podpisują pracownicy biur przyjmujący odpowiedzialność za wyposażenie otrzymane z 

Kancelarii Senatu.  

Kolejne wzory stosowane są do zmian w zakresie zatrudnienia: to odpowiednio 

rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę z 

pracownikiem przez pracodawcę za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia (oczywiście stosowane tylko wówczas, gdy spełnione są warunki Kodeksu pracy). 

Pracownikowi odchodzącemu z biura należy wystawić świadectwo pracy (to kolejny wzór). Biuro 

musi mieć siedzibę, z reguły więc niezbędne jest zawarcie umowy najmu (podnajmu) lokalu 

użytkowego dla biur senatorskich – zgodnie z następnym wzorem. Niekiedy może mieć 

zastosowanie umowa użyczenia lokalu użytkowego. Umowa najmu lokalu (mieszkania) 

wykorzystywana jest przez senatorów mieszkających w Warszawie poza Domem Poselskim. 

Umowa dotycząca używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych w 

jazdach lokalnych wraz ze wzorem oświadczenia pracownika w sprawie korzystania z samochodu 

prywatnego do celów służbowych są wykorzystywane w bieżącej działalności w okręgu. Dalej 

zaprezentowane są wzory ewidencji przebiegu pojazdu, wniosków o wypłatę środków na nagrody 

jubileuszowe i tzw. trzynastki oraz odprawy na zakończenie kadencji.  

→ PRACOWNICY biur i → SPOŁECZNI współpracownicy powinni składać tzw. 

informacje lobbingowe (por. → LOBBING) – dla ułatwienia proponujemy na stronie internetowej 

również wzór takiej informacji.  

Legitymacje pracowników biur i społecznych współpracowników senatorów wystawiane są 

na podstawie wniosków, których wzory zamieszczamy dalej. Zamieszczamy też na internetowej 

stronie senackiej wzór oświadczenia majątkowego, ustalony ustawą o wykonywaniu mandatu, 

oraz zgłoszenia do Rejestru Korzyści uzyskiwanych przez senatorów lub ich małżonków.  

Do wzorów umów i oświadczeń, tam, gdzie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)(tzw. RODO) tego wymagają, zostały dołączone klauzule informacyjne, których 

stosowanie jest od 25 maja 2018 r. obligatoryjne. 


