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DIETA PARLAMENTARNA 
 
 

Senatorowi przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami 
poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, tzw. dieta parlamentarna 
(art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora → WARUNKI WYKONYWANIA 
MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). Diety parlamentarne przysługują senatorom 
od dnia złożenia ślubowania w zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu 
z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (→ ŚRODKI finansowe). Diety przysługują wszystkim 
senatorom, niezależnie od tego, czy są uprawnionymi do otrzymywania uposażenia. 

Dietę parlamentarną wypłaca się miesięcznie, z góry, w terminie do piątego dnia każdego 
miesiąca. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dieta parlamentarna jest wolna od podatku 
dochodowego od osób fizycznych i nie może być zajęta w drodze egzekucji. Dietę parlamentarną 
za niepełne miesiące wykonywania mandatu ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 
wykonywania mandatu w danym miesiącu przy założeniu, iż stawka dzienna wynosi 1/30 pełnej 
wysokości diety. 

Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów: 
1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 

regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich 
organów, 

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

3) naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów, 

4) naruszających w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie 
Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu 

- określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. 
Diety są wypłacane w terminach wypłat uposażeń senatorskich. 
Kwestie związane z wypłatą diet parlamentarnych określa wydana na podstawie art. 42 

ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwała nr 13 Prezydium Senatu z dnia 
1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty diet parlamentarnych 
(→ WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). 
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