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ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SENATOR 
(PRAWA SENATORA WOBEC INSTYTUCJI PUBLICZNYCH) 
 
 

Premier, członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele organów oraz instytucji 
państwowych (rządowych i samorządu terytorialnego) mają obowiązek udzielać senatorom 
informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków senatorskich (art. 16 
ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)1. 

Jeszcze szerszy krąg podmiotów – członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele 
właściwych organów oraz instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, 
zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, spółek prawa handlowego z udziałem 
kapitału publicznego – ma obowiązek przedstawiać informacje i wyjaśnienia na żądanie komisji 
senackich, w sprawach należących do zakresu działania tych komisji (art. 16 ust. 2 ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora). 

Senator ma prawo – jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób oraz z zachowaniem 
przepisów o tajemnicy prawnie chronionej  – wglądu w działalność organów administracji 
publicznej (rządowej i samorządu terytorialnego), spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
przedsiębiorstw oraz zakładów państwowych i samorządowych, do uzyskiwania od nich informacji 
i materiałów oraz wstępu do pomieszczeń, gdzie znajdują się te informacje i materiały (art. 19 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora). 

Senator ma prawo podjąć → INTERWENCJĘ w organie administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji 
społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej – dla załatwienia sprawy, którą wnosi 
we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy. Kierownicy tych organów i jednostek są obowiązani 
niezwłocznie przyjąć senatora, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania 
mandatu oraz udzielić mu informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy (art. 20 ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora). 

Administracja rządowa i samorządowa jest zobowiązana udzielać senatorom 
wszechstronnej pomocy w wykonywaniu mandatu – m.in. udostępniać lokale na doraźne dyżury 
w miejscowości, w której senator nie otworzył swojego biura (art. 24 ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora). 

 

 

                                                           
1 Tekst ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest na stronie 

internetowej → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE . 

http://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/informacje.html
http://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/

