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FUNDUSZ SOCJALNY 
 
 

W Kancelarii Senatu tworzy się fundusz świadczeń socjalnych dla senatorów. Fundusz jest 
przeznaczony na następujące cele: 

1) dofinansowanie różnych form wypoczynku, 
2) udzielanie finansowej pomocy materialnej, 
3) udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe. 

Pomoc na cel określony w pkt 1 udzielana jest w formie zwrotu określonej kwoty pieniędzy 
za wykupione skierowanie na zorganizowane formy wypoczynku urlopowego albo w formie 
ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie. 

Pomoc na cel określony w pkt 2 udzielana jest w formie przyznania zapomogi. 
W szczególności pomoc ta może być przyznana w przypadku: 

- indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, 
- szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej. 
Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie pożyczki udzielanej na 

warunkach określonych w umowie. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (→ WARUNKI 

WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE) do korzystania z Funduszu 
uprawnieni są senatorowie, byli senatorowie oraz członkowie ich rodzin. Świadczenia z Funduszu 
są przyznawane przez Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej na wniosek zainteresowanego. Zespół 
jest powoływany przez Prezydium Senatu spośród senatorów (aktualnie – uchwałą nr 2 
Prezydium Senatu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy 
Socjalnej → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). 
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia sekretarz Zespołu – pracownik Biura Spraw 
Senatorskich, tel. 22 694-93-31. 

Zasady prowadzenia działalności socjalnej reguluje wydane na postawie art. 41 ust. 3 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zarządzenie nr 7 Marszałka Senatu z dnia 
22 października 2001 r.  w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych 
na poszczególne cele i rodzaje  działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich 
rodzin (→ WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE). 
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