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ZAKWATEROWANIE SENATORÓW W WARSZAWIE  

 

 

Senatorom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie, nie mają tytułu 

prawnego do lokalu albo jego części, nie władają lokalem mieszkalnym ani jego częścią i nie 

posiadają innego uprawnienia do zakwaterowania w okresie pełnienia mandatu, przysługuje 

zakwaterowanie w Domu Poselskim. W pokoju przydzielonym senatorowi w Domu Poselskim 

dopuszcza się nieodpłatne dokwaterowanie małżonka senatora, osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu, wstępnego, zstępnego, a także osoby towarzyszącej senatorowi niepełnosprawnemu lub 

wymagającemu opieki ze względu na stan zdrowia.  

Senator zawiadamia na piśmie administrację Domu Poselskiego o skorzystaniu z tego 

uprawnienia. Senatorowie, którzy nie zostali ponownie wybrani, najpóźniej na 10 dni przed 

zakończeniem kadencji przekazują do dyspozycji Kancelarii Sejmu pokoje zajmowane w Domu 

Poselskim. W okresie tym, na wniosek senatora, Kancelaria Senatu zapewni inne miejsce 

zakwaterowania oraz pokryje związane z tym koszty, do wysokości nieprzekraczającej kosztów 

zakwaterowania w Domu Poselskim.  

W przypadku braku możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim senatorom 

spełniającym wyżej wymienione warunki przysługuje możliwość wynajęcia kwatery prywatnej na 

podstawie zawartej przez senatora umowy najmu. W takim wypadku, Kancelaria Senatu zwraca 

senatorom poniesione przez nich koszty wynajmu kwater prywatnych, do wysokości 

nieprzekraczającej kosztów zakwaterowania w Domu Poselskim.  

Wyjątkowo, gdy nie można skorzystać z wcześniej wspomnianych rozwiązań, senator może zostać 

zakwaterowany w hotelu miejskim na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.  

W szczególnych przypadkach Marszałek Senatu może też na wniosek zainteresowanego 

senatora, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego klubu albo koła senackiego, albo 

parlamentarnego, przyznać prawo do zakwaterowania w Domu Poselskim lub w kwaterze 

prywatnej osobie, która nie spełnia ustalonych na wstępie warunków, tj. jest zameldowana w 

Warszawie, włada lokalem w tym mieście lub ma inne uprawnienia do zakwaterowania w stolicy. 

W takim przypadku okres zakwaterowania senatora nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek 

w tej sprawie może być ponawiany.  

Senator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kancelarię Senatu o tym, że przestał 

spełniać warunki uprawniające go do zakwaterowania. W przypadku nieuprawnionego 

korzystania przez senatora z zakwaterowania, senator ma obowiązek zwrócić koszty poniesione  

z tego tytułu przez Kancelarię Senatu od dnia, w którym senator przestał spełniać te warunki.  

Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu służy pomocą w sprawach wynajmu kwater 

prywatnych na cele mieszkaniowe, a także w zakwaterowaniu senatorów w hotelach miejskich. 

 


