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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 16 lipca 2009 r.

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(druk nr 624)

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA

(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.)

Art. 25.
1. Posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia

Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej
"uposażeniem", wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania
mandatu.

2. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na
podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

3. Posłowi lub senatorowi, który nie korzysta z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art.
29 ust. 1, albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi
osobami, albo nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, uposażenie, o którym mowa w
ust. 1 i 2, nie przysługuje <, z zastrzeżeniem ust. 3a>.

<3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie:
1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) albo
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z
2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), który ukończył 60 lat (kobieta) albo 65 lat
(mężczyzna),

2) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) 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, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.
67, z późn. zm.), którego emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez
uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze
służbą

- uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania
emerytury.>
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4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu może podjąć
decyzję o przyznaniu, na wniosek posła lub senatora, o którym mowa w ust. 3,
uposażenia w całości lub w części.

5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące
naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez
usprawiedliwienia, w posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego,
a także ich organów, określają regulaminy Sejmu i Senatu.

6. Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia posłom lub senatorom, w tym:
1) obejmującym mandat w trakcie trwania kadencji,
2) którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posiedzeniu Sejmu lub Senatu

- określa Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.


