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UPOSAŻENIE SENATORSKIE 
 
 

Senatorom od dnia pierwszego posiedzenia Senatu przysługuje uposażenie senatorskie, 
odpowiadające 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie 
przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe1, 
z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat, wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące 
sprawowania mandatu (art. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora). 

Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia senatorom, w tym obejmującym mandat 
w trakcie trwania kadencji, lub tym którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posiedzeniu 
Senatu, określiło Prezydium Senatu w uchwale nr 918 Prezydium Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do 
uposażenia oraz odprawy parlamentarnej2. 

Senatorom, którzy nie korzystają z urlopu bezpłatnego u  pracodawcy, prowadzą 
działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami albo nie zawiesili prawa do 
emerytury, uposażenie nie przysługuje. Od tej zasady są jednak wyjątki. Uposażenie przysługuje 
senatorom pobierającym emerytury na podstawie: 
- ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

lub ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, którzy osiągnęli 
wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 

- ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin albo ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia 
z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą. 

W uzasadnionych przypadkach Prezydium Senatu może podjąć decyzję o przyznaniu, na 
wniosek zainteresowanego, uposażenia w całości lub części senatorom, którzy nie korzystają 
z urlopu bezpłatnego u pracodawcy, prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie 
z innymi osobami, albo nie zawiesili prawa do emerytury. 

Do uposażenia przysługują dodatki (art. 26 ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora): 
1) 20% uposażenia – przewodniczącym komisji, 
2) 15% uposażenia – zastępcom przewodniczących komisji, 
3) 10% uposażenia – przewodniczącym stałych podkomisji, 
4) 10% uposażenia – sekretarzom Senatu, 
5) 10% uposażenia – członkom Komisji Ustawodawczej, 
6) 10% uposażenia – członkom Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, wypłaca się je miesięcznie w 
łącznej wysokości nieprzekraczającej 35% uposażenia. 

Uposażenie oraz dodatki do uposażenia są traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku 
pracy, a okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się 
również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także 

                                                           
1 Mowa o ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska państwowe objęte są tzw. mnożnikowym systemem wynagrodzeń. Wysokość 
ich wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków funkcyjnych ustala się na podstawie kwoty bazowej, określanej 
corocznie w ustawie budżetowej (zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
2288) oraz mnożników kwoty bazowej (odrębnych dla wynagrodzeń zasadniczych i dla dodatków funkcyjnych) 
określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. W ustawie budżetowej na rok 2019 kwota bazowa dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalona została w wysokości 1 789,42 zł. Mnożnik 
wynagrodzenia zasadniczego podsekretarza stanu wynosi: 4,4; mnożnik dodatku funkcyjnego podsekretarza 
stanu: 1,2. Razem daje to kwotę w wysokości 10 020,80 zł (kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę). Od 1 września 2018 r. uposażenie senatorskie wynosi 80% tej 
kwoty, czyli 8 016,64 zł. 

2 Uchwała stanowi poz. 7.9. w zbiorze aktów prawnych opublikowanym pod adresem 
https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/ 

https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/
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uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży 
lub zakładzie pracy (art. 27 i 28 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Uposażenie jest 
wypłacane po złożeniu Prezydium Senatu oświadczenia o spełnieniu warunków do jego 
otrzymania. Wzór oświadczenia jest udostępniony na stronie internetowej3. 

Uposażenie jest wypłacane z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 
Uposażenie może ulec obniżeniu na zasadach określonych w Regulaminie Senatu. 

 
 

                                                           
3 Wniosek jest załącznikiem do uchwały nr 918 Prezydium Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy 
parlamentarnej, stanowiącej poz. 7.9. w zestawianiu opublikowanym pod adresem 
https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/ 

https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/

