


Prawa i obowiązki posłów 
i senatorów



Regulacje prawne

• Konstytucja RP z 1997 r. rozdział IV, tytuł: „Posłowie i senatorowie” 
(art. 102 – 108)

• Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 r.

• Regulaminy Sejmu i Senatu

• inne (np. zarządzenia marszałka Sejmu i marszałka Senatu).



MANDAT (od łac. mandatum – zlecenie) 

1. Wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone przedstawicielowi 
przez wyborców w drodze aktu głosowania.

2. Całokształt praw i obowiązków przedstawiciela.

3. Określenie funkcji przedstawiciela.

W Polsce - mandat wolny

Parlamentarzysta jest przedstawicielem całego narodu - nie jest związany 
instrukcjami.



Formalna niepołączalność mandatu

• urzędu Prezydenta RP, funkcji prezesa: NBP, NIK, IPN i ich zastępców, RPO, RPD i ich 
zastępców; ambasadora, członka RPP, KRRiT i Rady IPN; sprawowania mandatu 
posła i posła do Parlamentu Europejskiego (utrata mandatu europosła następuje 
wskutek wyboru na senatora)

• sędziego, prokuratora, czynnego żołnierza, funkcjonariusza policji i służb ochrony 
państwa, radnego i członka władz samorządowych

• zatrudnienia w administracji rządowej (z wyjątkiem członków Rady Ministrów 
i sekretarzy stanu) i samorządowej, w kancelariach: Prezydenta, Sejmu, Senatu; 
w NIK; w biurach: TK, NIK, RPO, RPD, KRRiT, IPN, PIP oraz Krajowym Biurze 
Wyborczym, w służbie cywilnej, w administracjach sądów i prokuratury.

Senator nie może łączyć sprawowania mandatu z pełnieniem niektórych funkcji 
czy z zajmowaniem określonych stanowisk. Dotyczy to:



Obowiązki senatora



Nieusprawiedliwiona 
nieobecność na posiedzeniu 

Senatu, komisji senackiej 
lub Zgromadzenia Narodowego 

oraz nieobecność podczas więcej 
niż 1/5 głosowań na posiedzeniu 

Senatu powoduje utratę 1/30 
uposażenia i diety.

1. Uczestniczenie w pracach 
Senatu, jego organów 

i Zgromadzenia Narodowego.



3. Złożenie oświadczenia 
dotyczącego pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa 
państwa w okresie od 22.07.1944 r. 
do 31.07.1990 r. (tzw. oświadczenie 
lustracyjne) przez senatorów 
urodzonych przed 1.08.1972 r. 

2. Złożenie ślubowania.

Odmowa oznacza zrzeczenie się 
mandatu.

Złożenie niezgodnego z prawdą 
oświadczenia powoduje utratę 
mandatu.



Nie dotyczy to członków 
Prezydium Senatu (marszałka 
oraz wicemarszałków).

3. Przynależność            
do co najmniej 1 komisji.



4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wiążącej się  z osiąganiem 
korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego (senator 
nie może być członkiem organów firm z udziałem Skarbu Państwa, zarządzać 
taką firmą i jej reprezentować).

5. Zakaz posiadania więcej niż 10% udziałów lub akcji w spółkach Skarbu 
Państwa oraz wykorzystywania majątku Skarbu Państwa (pod groźbą 
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i pozbawienia mandatu). 

Te zakazy oznaczają materialną niepołączalność mandatu.



5. Składanie oświadczeń o stanie majątkowym 
na początku i końcu kadencji oraz każdego 
roku kalendarzowego. 

Oświadczenia są publikowane na stronie 
internetowej Senatu.

Niezłożenie oświadczenia powoduje utratę 
uposażenia do czasu złożenia oświadczenia 
oraz odpowiedzialność regulaminową –
zwrócenie uwagi, udzielenie upomnienia 
lub nagany przez Prezydium Senatu. 

Podanie nieprawdy lub zatajenie wiąże się 
z odpowiedzialnością karną i groźbą 
pozbawienia wolności do 3 lat.



6. Zgłaszanie do Rejestru Korzyści
uzyskanych korzyści swoich i małżonka: 

• stanowisk i zajęć zarobkowych, 

• darowizn, 

• fundowanych niesłużbowych wyjazdów 
krajowych i zagranicznych 

obwarowane odpowiedzialnością 
regulaminową (zwrócenie uwagi, 
upomnienie lub nagana Prezydium Senatu).



7. Zakaz podejmowania zajęć 
i przyjmowania darowizn, 
które narażałyby na utratę zaufania, 
a także powoływania się w zajęciach 
zarobkowych na mandat 
w oczekiwaniu specjalnych 
przywilejów.

8. Powiadamianie marszałka Senatu 
o dodatkowych zajęciach 
zarobkowych (z wyjątkiem 
podlegających prawu autorskiemu).



Senatorom, którzy nie wykonują swoich obowiązków 
lub zachowują się w sposób nieodpowiadający 
godności, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 
Senatorskich może zwrócić uwagę, udzielić 
upomnienia lub nagany; w szczególnie drastycznych 
sytuacjach marszałek może obniżyć im dietę, 
uposażenie lub zarządzić utratę diety na określony czas. 



Prawa związane bezpośrednio 
z pracą w parlamencie 



Senatorowie mają zapewnioną ochronę praw wynikających ze sprawowania 
mandatu. Służy temu m.in. immunitet. 

Wyłączenie określonych osób 
od odpowiedzialności lub świadczeń ciążących 

na innych ze względu na pełnione przez te 
osoby funkcje lub zajmowane stanowiska.

IMMUNITET



Prawo parlamentarzysty polegające na tym, że nie może być on pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej bez zgody odpowiedniej Izby. 

Ma charakter względny – wygasa po zakończeniu kadencji; może być 
uchylony, jeśli w związku z konkretnym zarzutem Izba wyrazi zgodę 
bezwzględną większością ustawowej liczby głosów

Może się go zrzec sam parlamentarzysta.

Immunitet formalny



Prawo parlamentarzysty, 
polegające na wyłączeniu możliwości 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
karnej lub cywilnej za działania 
związane ze sprawowaniem mandatu. 

Ma charakter bezwzględny – nie może 
być nigdy uchylony, nie można się go 
zrzec i trwa też po zakończeniu 
mandatu, chyba że narusza prawa 
innych osób, wtedy możliwe jest 
pociągnięcie do odpowiedzialności
za zgodą Izby.

Immunitet materialny



Zakaz pozbawiania wolności, zatrzymywania itp. Obowiązuje podczas 
trwania mandatu, może być uchylona przez Izbę bezwzględną większością 
ustawowej liczby głosów. 

Nie można się jej zrzec.

Parlamentarzysta może być zatrzymany bez zgody Izby tylko w wypadku 
ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeśli jest to niezbędne 
dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Nietykalność



Uchylenie immunitetu formalnego

Wniosek

Przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego
Oskarżyciel prywatny (po wniesieniu sprawy do sądu)

Marszałek Sejmu (Senatu)

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
uchwalenie sprawozdania oraz rekomendacji dla Sejmu (Senatu) w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku

Rozpatrzenie sprawozdania komisji: 

Uchwała Sejmu (Senatu) 
wymaga większość bezwzględnej w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Podjęcie uchwały 
Koniec postępowania

Niepodjęcie uchwały 
Koniec postępowania

Zawiadamia posła (senatora) o treści wniosku

Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
Prokuratora Generalnego

Sejm 
(Senat)

• występuje jedynie poseł sprawozdawca 
• prawo zabrania głosu przysługuje jedynie osobie, której dotyczy wniosek
• nie przeprowadza się dyskusji



2. Prawo do zwracania się 
do marszałka Senatu 
lub Prezydium Senatu 
o rozpatrzenie określonych spraw
przez Izbę lub komisje senackie.

1. Prawo do zabierania głosu 
w debacie, wyrażania swojego 
stanowiska, zgłaszania wniosków, 
poprawek do ustaw, pytań.



4. Prawo do przedstawienia 
inicjatywy na posiedzeniu Izby. 

3. Prawo do występowania 
o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej 
(w grupie 10 senatorów), 
a także wniesienia inicjatywy 
uchwałodawczej.



8. Prawo 
do wybierania 
i bycia wybieranym 
do różnych 
organów Izby.



6. Prawo do pracy w 2 komisjach 
stałych.

7. Prawo do czynnego udziału 
w pracach komisji, do których 
senator nie należy, bez prawa 
głosowania.



8. Prawo do składania oświadczeń 
senatorskich.

Obowiązkiem adresata jest 
udzielenie na nie odpowiedzi 
w terminie 30 dni. 



9. Prawo do pomocy Kancelarii 
Senatu w wykonywaniu 
obowiązków (np. przygotowanie 
projektów ustaw, poprawek, 
dostarczanie informacji, 
ekspertyz, porad prawnych, 
organizacja biur senatorskich). 



Uprawnienia finansowe



1. Miesięczna dieta parlamentarna w wysokości 25% uposażenia na pokrycie 
kosztów związanych ze sprawowaniem mandatu (wszyscy senatorowie). 

2. Miesięczne uposażenie w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu 
w wypadku urlopu bezpłatnego w miejscu pracy czy zawieszenia emerytury 
(senatorowie zawodowi). 

3. Odprawa parlamentarna na koniec kadencji w wysokości trzykrotnego uposażenia 
(tylko senatorowie, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję).

4. Dodatki za pełnienie określonych funkcji w Senacie: przewodniczący komisji – 20% 
uposażenia, zastępca – 15%, przewodniczący stałej podkomisji – 10%; łącznie 
dodatki nie mogą przekroczyć 35%.

5. Świadczenia zdrowotne (wraz z rodziną) i socjalne.



6. Bezpłatne zakwaterowanie 
w Domu Poselskim lub ryczałt 
miesięczny na wynajęcie 
mieszkania.



Uprawnienia przysługujące 
poza parlamentem



• zwrócenia się do organów państwowych i samorządowych o udzielenie 
informacji (także do spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw 
państwowych oraz samorządowych), do wglądu w działalność organów 
państwowych,  samorządowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa 

• zwrócenia się do organów państwowych i samorządowych o udzielenie pomocy 
w sprawowaniu mandatu

• uczestniczenia w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin 
w swoim okręgu wyborczym

• wystąpienia z interwencją do organu administracji państwowej i samorządowej   
(obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni). 

Prawo do:



Prawo do utworzenia biura 
senatorskiego przy finansowej 
i organizacyjno-technicznej pomocy 
Kancelarii Senatu (ryczałt miesięczny 
oraz jednorazowy ryczałt na remont  
i wyposażenie – obowiązek ich 
rozliczenia). 



Prawo do bezpłatnego urlopu 
na czas sprawowania mandatu lub, 
w wypadku wykonywania pracy, 
zwolnienie z obowiązków 
służbowych na czas pełnienia 
obowiązków parlamentarnych 
(gwarancja przyjęcia do pracy 
po zakończeniu kadencji 
na to samo lub równorzędne 
stanowisko). 



Prawo do bezpłatnych 
przejazdów środkami 
publicznego transportu 
zbiorowego i samolotem 
na terenie kraju.



• rocznego ryczałtu na noclegi 
związane z wykonywaniem 
mandatu

• bezpłatnych druków 
parlamentarnych

• bezpłatnych dzienników 
urzędowych (Dziennik Ustaw 
i Monitor Polski)

• bezpłatnych przesyłek listowych 
(1500 szt. rocznie). 

Prawo do:



Senat X kadencji w liczbach



48

43

3

2 1 11 1
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska PO .N iPL Zieloni

Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Komitet Wyborczy Wyborców Lidia
Staroń - Zawsze po stronie ludzi

Komitet Wyborczy Wyborców
Demokracja Obywatelska

Komitet Wyborczy Wyborców
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Komitet Wyborczy Wyborców
Wadim Tyszkiewicz

Liczba mandatów wg komitetów wyborczych



38

35
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18 Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

Polskie Stronnictwo Ludowe

Porozumienie Jarosława Gowina

Solidarna Polska

Polska Partia Socjalistyczna

Unia Europejskich Demokratów

Wiosna

Niezależny

Liczba mandatów wg partii politycznych



24

76

Kobiety

Mężczyźni

Senatorowie wg płci



4

18

31

39

8
30-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

60-69 lat

70 lat i powyżej

Senatorowie wg wieku


