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BEZPŁATNE PRZEJAZDY I PRZELOTY NA TERENIE KRAJU 
 

Na terenie kraju senatorowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego oraz środkami publicznej komunikacji miejskiej a także przelotów 
w krajowym przewozie lotniczym (art. 43 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz 
wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. 
w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na 
terenie kraju → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). 
Uprawnienie to jest finansowane z budżetu Kancelarii Senatu, na podstawie umów zawieranych z: 
1) PLL LOT S.A. na krajowe podróże lotnicze, 
2) PKP INTERCITY S.A. na przejazdy pociągami tego przewoźnika, 
3) Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji – na przejazdy autobusami 

przewoźników należących do Izby (przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej 
i spółek powstałych w wyniku ich komercjalizacji). 

Umowy zawierane przez Kancelarię nie obejmują innych przewoźników. Koszty usług 
świadczonych przez przewoźników, z którymi Kancelaria Senatu nie ma umowy, są refundowane 
z budżetu Kancelarii Senatu na podstawie przedłożonego i parafowanego przez senatora biletu, 
rachunku lub faktury, według taryfy normalnej. Senatorowie mogą też nieodpłatnie podróżować 
komunikacją miejską. 

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów i przelotów na 
terenie kraju są → LEGITYMACJE senatorskie lub zaświadczenia o dokonanym wyborze 
wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą albo Kancelarię Senatu (na pierwsze posiedzenie 
Izby). 

Korzystając z przejazdu pociągiem objętym rezerwowaniem miejsc oraz miejsca sypialnego 
(do leżenia), oprócz wspomnianych dokumentów, senatorowie powinni posiadać bezpłatny bilet 
i otrzymywany też bezpłatnie bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia albo – na podstawie zlecenia 
wystawionego na druku pochodzącym z Kancelarii Senatu – bilet na miejsce sypialne lub do leżenia. 
Miejscówkę można otrzymać najwcześniej 60 dni przed terminem wyjazdu, najpóźniej 2 godziny 
przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Bilet na miejsce sypialne lub do leżenia senator może 
otrzymać najwcześniej na 60 dni przed terminem wyjazdu, najpóźniej zaś na 8 godzin przed 
odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Po wspomnianych terminach końcowych senatorowie mogą 
się bezpłatnie zaopatrywać w te bilety tylko w miarę wolnych miejsc. 

Parlamentarzyści mogą także korzystać z internetowego systemu e-IC dla 
Parlamentarzystów, za pomocą którego mogą pobierać, wymieniać i zwracać e-bilety dodatkowe ze 
wskazaniem miejsca do siedzenia oraz e-bilety dodatkowe na miejsca sypialne, do leżenia, 
w pociągach uruchamianych przez PKP INTERCITY S.A., wydawanych w komunikacji krajowej. 
Dokładne zasady korzystania przez senatorów z systemu e-IC dla Parlamentarzystów określa 
Regulamin e-biletów dodatkowych dla Parlamentarzystów. 

Korzystając z przejazdu autobusem objętym rezerwowaniem miejsc, senatorowie powinni 
posiadać bezpłatny bilet oraz bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia (miejscówkę), w które mogą 
się zaopatrywać najpóźniej na 30 minut przed odjazdem autobusu z miejscowości początkowej kursu 
danego autobusu. 

Do bezpłatnego przelotu samolotem PLL LOT S.A. uprawnia senatora legitymacja senatorska 
wraz z biletem lotniczym otrzymanym bezpłatnie na podstawie zlecenia na przelot, wystawionego na 
druku pochodzącym z Kancelarii Senatu. Senatorowie mogą bezpłatnie zaopatrywać się w bilety we 
wszystkich biurach sprzedaży i rezerwacji miejsc PLL LOT S.A. na terenie kraju (rezerwacją dla 
parlamentarzystów objęta jest ograniczona ilość miejsc na wszystkich rozkładowych rejsach 
krajowych do i z Warszawy). 

 
 

http://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/
http://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/informacje.html
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Wzory druków zleceń na przejazd wagonem sypialnym i na przelot samolotem 


