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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmian w ustawach:  

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 25b i art. 27),  

- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 21 i art. 26),  

- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 23 i art. 31) oraz  

- z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (art. 383 i art. 492), 

w celu umożliwienia samorządowcom sprawowania mandatu senatora. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji uważa, że możliwość łączenia mandatu senatorskiego z mandatem  

w samorządzie wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom dużej części społeczeństwa oraz części 

polityków. W uzasadnieniu podnosi, że w bieżącej kadencji Senatu w Izbie zasiada 75 osób, 

które mają za sobą epizod w samorządzie. 36 senatorów było radnymi sejmiku 

wojewódzkiego, a 5 sprawowało funkcję prezydenta miasta, w tym 2 uzyskało mandat 

senatora X kadencji w czasie sprawowania funkcji prezydenta. Tuż przed zdobyciem mandatu 

senatora inne funkcje w samorządzie pełniło kolejnych 14 osób. 

Autor petycji podkreśla również, że samorządowcy to osoby pragmatyczne, cieszące się 

dużym zaufaniem społecznym, otwarte na kontakty z mieszkańcami, chętne do współpracy  

i nie zaangażowane w walki ideologiczne. Wprowadzenie możliwości objęcia przez 

samorządowców mandatu senatorskiego przyniosłoby, według wnoszącego petycję, korzyści 

dla jakości tworzonego prawa oraz pozwoliłoby obywatelom na zyskanie bliższego kontaktu  

z senatorem z ich okręgu. 

W ocenie autora petycji podjęcie inicjatywy ustawodawczej pozwoliłoby na poczynienie 

oszczędności związanych z brakiem konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających, 

przeprowadzanych po objęciu mandatu senatora przez urzędujących wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  

w art. 25b stanowi, że mandatu radnego gminy nie można łączyć m.in. z mandatem senatora. 

Art. 27 wskazuje, że zakaz łączenia mandatów dotyczy również funkcji wójta oraz jego 

zastępcy. 
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1 „Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym”,  Rzetecka-Gil A., wyd. 

LEX/el., 2015. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511 ze zm.) w art. 21 określa, że mandatu radnego powiatu nie można łączyć m. in.  

z mandatem posła lub senatora. Art. 26 stanowi „Członkostwa w zarządzie powiatu nie można 

łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz  

z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora(…).”. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

512 ze zm.) w art. 23 wskazuje na brak możliwości łączenia mandatu radnego województwa 

z mandatem senatorskim. Art. 31 ust 3 stanowi, że członkostwa w zarządzie województwa 

nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz 

z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem senatora.  

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)  

w art. 383 oraz art. 492 wskazuje na fakt wygaśnięcia mandatu radnego i wójta w przypadku 

wyboru na senatora. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.  

nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 103 w powiązaniu z art. 108 stanowi, że mandatu senatora nie 

można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej. Inne przypadki zakazu łączenia 

mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić 

ustawa. 

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

z 2018 r. poz. 1799) w art. 30 stanowi, że w okresie wykonywania mandatu posłowie  

i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy w administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego. 

Agnieszka Rzetecka-Gil w komentarzu
1
 do art. 27 ustawy o samorządzie gminnym 

wskazuje: „Artykuł 27 u.s.g. wprowadza zasadę niepołączalności (incompatibilitas) funkcji 

wójta i jego zastępcy ze sprawowaniem określonych w nim mandatów i funkcji. Celem 

wprowadzenia tego typu ograniczeń jest eliminacja ryzyka powstania niepożądanych układów 

personalnych, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu struktur samorządowych. 

Ograniczenia te stanowią również ustawową gwarancję uniezależnienia samorządu 

terytorialnego od administracji rządowej. W efekcie wskazana regulacja stanowi gwarancję 

samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i ich niezależności (…)”. W dalszej części 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21397:part=a103u3:nr=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2357535:part=a27&full=1
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2
 Prok. i Pr. 2011.6.183, Rec.: K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu 

wolnego, Warszawa 2009, Teza nr 1, 132501/1 

komentarza czytamy: „Uzasadnienie dla zasady incompatibilitas mandatu wójta (zastępcy 

wójta) z mandatem posła lub senatora wywieść można z zasady trójpodziału władzy, na co 

zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny: „W przypadku zakazu łączenia mandatu z funkcjami 

sprawowanymi w organach samorządu terytorialnego pojawia się niezwykle doniosły 

argument. Chodzi mianowicie o personalny aspekt zasady podziału władz, która stanowi jeden 

z fundamentów demokratycznego państwa. Z art. 10 ust. 1 Konstytucji wynika, że «ustrój 

Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy 

wykonawczej i władzy sądowniczej». Podział władzy w aspekcie organizacyjnym 

(podmiotowym) i funkcjonalnym (przedmiotowym) byłby nieskuteczny, gdyby ta sama osoba, 

czy też grupa osób, mogła piastować stanowiska w różnych organach władzy publicznej, 

spełniających różne funkcje. Zadania, które przypadają organom samorządu stanowią część 

zadań administracji publicznej i są realizowane przez organy samorządowe podporządkowane 

wspólnocie i reprezentujące jej interesy. Obecnie w trójpodziale władz organy samorządu 

terytorialnego reprezentują postać władzy wykonawczej. Dlatego pozycja organów 

administracji samorządowej w sposób generalny uzasadnia zakaz łączenia funkcji 

samorządowych z mandatem parlamentarnym (…).”. 

Wincenty Grzeszczyk w recenzji
2
 wskazuje: „W doktrynie prawa konstytucyjnego 

wyróżnia się dwie przeciwstawne koncepcje mandatu przedstawicielskiego: mandat 

imperatywny i mandat wolny. Historycznie wcześniejszą instytucją jest mandat imperatywny, 

zwany też mandatem związanym lub zależnym. Zasadnicza konstrukcja tego mandatu zakłada, 

że deputowany do parlamentu, wybierany najczęściej w okręgach wyborczych, jest 

reprezentantem mieszkańców „swojego” okręgu wyborczego, a więc na forum organu 

przedstawicielskiego powinien reprezentować ich interesy. [...] Mandat wolny natomiast, który 

jest współcześnie bardzo często utożsamiany z mandatem przedstawicielskim, jest antytezą 

mandatu imperatywnego. Pojawił się on wraz z nowoczesnym państwem i ukształtował się 

jako pochodna koncepcji zwierzchnictwa narodu. Organ przedstawicielski reprezentuje 

suwerena jako jedną, niepodzielną zbiorowość. Mandat członka organu przedstawicielskiego o 

tak określonej pozycji jest mandatem wolnym i opiera się na założeniu, że przedstawiciel 

reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności (korpus wyborczy, naród, lud), dlatego też 

nie może być traktowany jako reprezentant tych wyborców, którzy na niego głosowali, czy też 

nawet tych, którzy są mieszkańcami „jego” okręgu wyborczego.”. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a10u1&full=1
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3 Przegląd Sejmowy 2008.4.119, „Administracja rządowa oraz administracja samorządowa w kontekście zasady 

niepołączalności mandatu parlamentarnego Teza nr 1, 91210/1. 
4 Grajewski K., Stelina J., Uziębło P.J., „Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora”, 

Wyd. Sejmowe, 2014. 

Jacek Jagielski w publikacji
3
 napisał: „Z literalnego brzmienia art. 103 Konstytucji 

i art. 30 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wynika, że chodzi o kategorię 

administracji rządowej i samorządowej w pełnym jej znaczeniu; ani Konstytucja RP, ani 

ustawa nie przewidują żadnych dodatkowych kryteriów zacieśniających zakres obu kategorii 

administracji do potrzeb regulacji zawartej w tych aktach. W tej sytuacji, która może 

prowadzić do zupełnie irracjonalnych efektów, gdy chodzi o zasięg wspomnianych zakazów  

w wykonywaniu mandatu posła i senatora, można zgłosić dwa postulaty: po pierwsze, 

potrzebę dokładnego i ścisłego (zacieśniającego) stosowania przesłanek kwalifikujących różne 

jednostki organizacyjne w poczet administracji rządowej lub samorządowej; po drugie zaś, 

posłużenie się dodatkowymi kryteriami, jak np. kryterium dominacji funkcji 

administracyjnych w sferze działalności jednostki organizacyjnej w stosunku do innych 

funkcji (w przypadku np. szpitala konfrontacja funkcji administracyjnych z realizowaniem 

usług leczniczych) czy też istotnym kryterium charakteru stanowiska piastowanego przez daną 

osobę w jednostce organizacyjnej (pozwoli to na wyłączenie spod działania omawianego 

zakazu osób, które powiązane są z wykonywaniem zadań innych niż administracyjne w danej 

jednostce).”. 

Krzysztof Grajewski w komentarzu
4
 do art. 30 ustawy o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora wskazał: „Unormowania art. 103 ust. 1 i 2 konstytucji oraz art. 30 ustawy  

o wykonywaniu mandatu nie regulują w sposób kompleksowy instytucji niepołączalności 

formalnej mandatu przedstawicielskiego. Możliwość regulacji innych przypadków zakazów 

łączenia bądź sprawowania mandatu w drodze ustawodawstwa jest wyraźnie przewidziana  

w przepisie art. 103 ust. 3 konstytucji. Bezwzględną niepołączalność formalną mandatu 

przedstawicielskiego przewidują przepisy ustaw regulujących ustrój i funkcjonowanie 

samorządu terytorialnego. I tak zgodnie z art. 25b pkt 1 oraz art. 27 pkt 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, niepołączalne z mandatem posła (senatora) są 

mandat radnego gminy oraz funkcja wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z art. 21 

ust. 8 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

mandatu radnego powiatu oraz członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć  

z mandatem posła i senatora. Podobnie przepisy art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 31 ust. 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wprowadzają niepołączalność mandatu 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a103u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a103u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2132036:part=a30&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a103u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2357535:part=a25(b)p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2357535:part=a27p4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367436:part=a21u8p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367436:part=a21u8p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2367436:part=a26u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2204369:part=a23u4p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2204369:part=a31u3&full=1
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przedstawicielskiego z mandatem radnego województwa oraz członkostwem w zarządzie 

województwa.”. 

UWAGI DODATKOWE: 

W obecnej kadencji parlamentu nie wpłynęły żadne projekty ustaw o zmianie ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy mające na celu umożliwienie łączenia 

mandatów. 


