Obowi¹zki i prawa senatora
Zarówno obowi¹zki, jak i uprawnienia senatora uregulowane s¹ szczegó³owo przez przepisy prawne: Konstytucjê RP, ustawy – wœród nich przede
wszystkim przez ustawê o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora – oraz Regulamin Senatu.

Praca w Senacie

NOTY
O SENACIE

Senator ma obowi¹zek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Senatu oraz
organów Senatu (komisji senackich, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów).
Je¿eli senator narusza ten obowi¹zek i opuszcza bez usprawiedliwienia posiedzenia albo jest obecny na posiedzeniu, ale nie bierze udzia³u w g³osowaniu, to obni¿ane s¹ œwiadczenia pieniê¿ne, które otrzymuje za dany miesi¹c. Na
posiedzeniach plenarnych senator mo¿e zabraæ g³os w omawianej przez Senat
sprawie, zg³aszaæ wnioski do dyskutowanej przez Senat ustawy i uchwa³y (proponowaæ jej odrzucenie, przyjêcie bez poprawek albo wnosiæ do jej tekstu poprawki), zg³aszaæ tzw. wnioski formalne (np. og³oszenie przerwy, ograniczenie
czasu przemówieñ) oraz wnioski dotycz¹ce porz¹dku obrad. Je¿eli senator przedstawia³ na posiedzeniu Senatu stanowisko komisji senackiej w sprawie rozpatrywanej ustawy, to po ostatecznym jej rozpatrzeniu przez Senat ma obowi¹zek
uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich komisji sejmowych, na których
wyjaœnia przyjête przez Senat stanowisko.
Senator ma prawo do przedstawiania projektu uchwa³y lub, w imieniu
grupy 10 senatorów, projektu ustawy. Je¿eli Senat przyjmie projekt ustawy,
zostaje on nastêpnie wniesiony do Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza.
Senator ma obowi¹zek zg³oszenia swojej kandydatury przynajmniej do jednej
sta³ej komisji senackiej. W komisji senator ma prawo zabieraæ g³os w sprawach
przewidzianych porz¹dkiem obrad, zg³aszaæ wnioski do rozpatrywanych aktów
prawnych, zg³aszaæ uwagi i propozycje do pracy komisji i trybu jej obrad. Senator
mo¿e tak¿e braæ czynny udzia³ w pracach ka¿dej innej komisji, której nie jest cz³onkiem, ale nie mo¿e wtedy uczestniczyæ w g³osowaniu.
Jednym z praw senatora zwi¹zanych z wykonywanym mandatem jest mo¿liwoœæ sk³adania oœwiadczeñ senatorskich na koñcu ka¿dego posiedzenia Senatu. Je¿eli w oœwiadczeniu senator formu³uje wnioski lub uwagi skierowane
do rz¹du albo innych instytucji, oœwiadczenie jest przekazywane adresatowi,
który ma obowi¹zek udzieliæ na nie odpowiedzi.
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Niezale¿nie od sk³adania oœwiadczeñ na posiedzeniu Senatu, senator mo¿e
tak¿e zwróciæ siê do cz³onków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i instytucji pañstwowych i samorz¹dowych o udzielenie informacji i wyjaœnieñ
w sprawach wynikaj¹cych z wykonywania przez niego obowi¹zków parlamentarnych. Senator ma prawo dostêpu do materia³ów i wgl¹du w dzia³alnoœæ
organów administracji publicznej, spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa,
zak³adów i przedsiêbiorstw pañstwowych i samorz¹dowych. Senator mo¿e
ponadto wyst¹piæ z tzw. interwencj¹ – czyli zaj¹æ siê konkretn¹ spraw¹
(np. przekazan¹ mu przez jego wyborcê) i ¿¹daæ informacji, jak zosta³a ona
za³atwiona. To uprawnienie ma umo¿liwiæ senatorowi pomoc obywatelom
np. w sytuacjach, gdy decyzje w ich sprawach s¹ bez uzasadnienia odwlekane
w czasie przez urzêdy i inne instytucje.

Senator mo¿e otworzyæ biuro senatorskie, które pomaga mu w wykonywaniu jego obowi¹zków w okrêgu
wyborczym. Prezydium Senatu okreœla kwotê przeznaczon¹ na prowadzenie biura. Pomoc w organizacji biura,
jego wyposa¿eniu i dzia³alnoœci zapewnia Kancelaria Senatu.
Poniewa¿ senator znaczn¹ czêœæ swojej pracy wykonuje w swoim okrêgu wyborczym, przepisy przyznaj¹
mu prawo uczestniczenia w sesjach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin w tym okrêgu wyborczym.
Senator uczestnicz¹c w tych posiedzeniach ma prawo zg³aszaæ uwagi i wnioski.

Immunitet
Bardzo wa¿nym uprawnieniem senatora, które ma gwarantowaæ jego ochronê i niezale¿noœæ w sprawowaniu
mandatu, jest tzw. immunitet. Oznacza to, ¿e senator nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek dzia³ania, które podejmowa³ w zwi¹zku z wykonywaniem mandatu. Za tak¹ dzia³alnoœæ senator odpowiada
wy³¹cznie przed Senatem. Ta ochrona jest zagwarantowana zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakoñczeniu.
Je¿eli jednak dosz³oby do naruszenia przez senatora praw innych osób, Senat mo¿e wyraziæ zgodê na poci¹gniêcie
senatora do odpowiedzialnoœci. Senatora chroni tak¿e immunitet w sprawach karnych, nie mo¿na wiêc poci¹gn¹æ
go do odpowiedzialnoœci karnej bez zgody Senatu, chyba ¿e senator sam wyrazi na to zgodê. Je¿eli przed wyborami do Senatu przeciwko osobie, która do Senatu kandyduje, toczy³o siê postêpowanie karne, to po dniu wyboru na
senatora musi byæ ono zawieszone, o ile Senat wyst¹pi z takim wnioskiem do organu prowadz¹cego postêpowanie.
Rozwi¹zania te nie oznaczaj¹, ¿e ktoœ mo¿e unikn¹æ rozstrzygniêcia swojej sprawy przez s¹d. Dla spraw, które nie
mog¹ byæ prowadzone ze wzglêdu na immunitet parlamentarny – na czas korzystania z immunitetu przez senatora
nie biegnie tzw. przedawnienie. Je¿eli wiêc w trakcie kadencji nie bêdzie mo¿liwe prowadzenie postêpowania
przeciwko senatorowi (nie zrzeknie siê on immunitetu ani Senat nie wyrazi zgody na uchylenie immunitetu), to postêpowanie mo¿na bêdzie podj¹æ po zakoñczeniu kadencji.
Senatora nie wolno aresztowaæ lub zatrzymaæ bez zgody Senatu z wyj¹tkiem ujêcia go na gor¹cym uczynku
przestêpstwa, jeœli okaza³oby siê to niezbêdne do zapewnienia prawid³owego toku postêpowania.

Niepo³¹czalnoœæ mandatu
Ustrój naszego kraju, podobnie jak wielu innych wspó³czesnych demokracji, oparty jest na zasadzie rozdzia³u i wzajemnego kontrolowania siê trzech w³adz: ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej. Jednoczeœnie zmierza siê do tego, aby sprawowanie czasoch³onnej funkcji parlamentarzysty nie by³o ³¹czone z innymi
zajêciami, które tak¿e stanowi¹ istotne obci¹¿enie albo które mog³yby negatywnie wp³ywaæ na niezale¿noœæ
deputowanego. Mechanizmem, który zapewnia osi¹gniêcie tych celów, jest tzw. niepo³¹czalnoœæ mandatu senatora z okreœlonymi funkcjami lub z okreœlonym zatrudnieniem. Mandatu senatorskiego nie mo¿na wiêc ³¹czyæ
m. in. z:
– urzêdem prezydenta, mandatem pos³a oraz deputowanego Parlamentu Europejskiego, funkcj¹ prezesa:
NBP, NIK, IPN, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, ambasadora, cz³onka: Rady
Polityki Pieniê¿nej, KRRiT, kolegium IPN, radnego i cz³onka w³adz samorz¹dowych,
– z zatrudnieniem w administracji: rz¹dowej (z wyj¹tkiem cz³onków Rady Ministrów i sekretarzy stanu)
i samorz¹dowej, w kancelariach Prezydenta, Sejmu i Senatu, w NIK, w biurach: TK, NIK, RPO, RPD, KRRiT,
IPN, Krajowym Biurze Wyborczym, Pañstwowej Inspekcji Pracy, w s³u¿bie cywilnej oraz w administracjach
s¹dów i prokuratury,
– sêdzia, prokurator, urzêdnik s³u¿by cywilnej, czynny ¿o³nierz, funkcjonariusz policji i s³u¿b ochrony
pañstwa nie mog¹ byæ wybrani (wybór oznacza trwa³¹ rezygnacjê z danego stanowiska).
Aby zostaæ senatorem nale¿y zrezygnowaæ z ww. funkcji i stanowisk w ci¹gu 14 dni od og³oszenia wyników
wyborów – brak rezygnacji powoduje wygaœniêcie mandatu, z drugiej strony z dniem powo³ania na te funkcje
lub stanowiska nastêpuje wygaœniêcie mandatu.

Prowadzenie dzia³alnoœci zarobkowej
Senator jest osob¹ publiczn¹, uczestnicz¹c¹ w sprawowaniu w³adzy ustawodawczej i dlatego
obowi¹zuj¹ go szczególne ograniczenia w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Nie mo¿e on prowadziæ
dzia³alnoœci, która wi¹za³aby siê z osi¹ganiem korzyœci z maj¹tku Skarbu Pañstwa lub maj¹tku samorz¹du
terytorialnego (gminy, powiatu, województwa). Senator nie mo¿e byæ cz³onkiem organów firm, w których
udzia³y ma Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego, nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci,

w której wykorzystywa³by mienie Skarbu Pañstwa albo mienie komunalne, nie mo¿e zarz¹dzaæ tak¹
dzia³alnoœci¹ (nawet jeœli nie on jest w³aœcicielem firmy), nie mo¿e tak¿e takiej firmy reprezentowaæ ani posiadaæ wiêcej ni¿ 10% udzia³ów albo akcji w spó³kach z udzia³em Skarbu Pañstwa lub komunalnej osoby
prawnej. Je¿eli senator naruszy ten zakaz, grozi mu postawienie przed Trybuna³em Stanu, który mo¿e orzec
pozbawienie senatora mandatu.
Senator musi powiadomiæ Marsza³ka Senatu o wszelkich dodatkowych zajêciach, które podejmuje
– obowi¹zek ten nie dotyczy jedynie zajêæ podlegaj¹cych prawu autorskiemu, np. pisania ksi¹¿ek, artyku³ów itp.
W takich dodatkowych zajêciach, a tak¿e w ewentualnie prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej senator nie mo¿e powo³ywaæ siê na sprawowany mandat oczekuj¹c z tego tytu³u specjalnych przywilejów. Senator
nie mo¿e te¿ podejmowaæ zajêæ, które nara¿a³yby go na utratê zaufania wyborców, nie mo¿e tak¿e przyjmowaæ
darowizn, które narusza³yby to zaufanie.
Senatorowie na pocz¹tku i na koñcu kadencji oraz dodatkowo na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego
sk³adaj¹ oœwiadczenie maj¹tkowe zawieraj¹ce informacje o maj¹tku senatora oraz maj¹tku posiadanym przez
senatora wspólnie z ma³¿onkiem. W oœwiadczeniu maj¹tkowym trzeba wykazaæ m. in. posiadane nieruchomoœci, udzia³y i akcje spó³ek, zasoby pieniê¿ne, a tak¿e zobowi¹zania (d³ugi) przewy¿szaj¹ce okreœlon¹ kwotê.
Przedstawione przez senatora informacje s¹ analizowane przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich, a tak¿e przez w³aœciwy urz¹d skarbowy, zaœ wyniki analizy przedstawiane Prezydium Senatu. Pocz¹wszy
od V. kadencji Senatu dane zawarte w oœwiadczeniach maj¹tkowych s¹ jawne (z wyj¹tkiem informacji o adresie
zamieszkania senatora i miejscu po³o¿enia nieruchomoœci) i s¹ udostêpniane w Internecie.
Ponadto Marsza³ek Senatu prowadzi tzw. Rejestr Korzyœci, do którego ka¿dy senator musi wpisywaæ korzyœci, uzyskane przez niego osobiœcie lub jego ma³¿onka, np. zajmowane stanowiska i zajêcia zwi¹zane z pobieraniem wynagrodzenia, otrzymane darowizny, wyjazdy krajowe i zagraniczne (oprócz wyjazdów s³u¿bowych
z ramienia Senatu), za które nie p³aci³ wyje¿d¿aj¹cy senator ani zatrudniaj¹ca go instytucja lub jego partia. Rejestr jest jawny, a ponadto Marsza³ek Senatu raz do roku w specjalnej publikacji podaje do powszechnej wiadomoœci dane zawarte w Rejestrze.
Je¿eli senator nie przestrzega ograniczeñ w prowadzeniu dzia³alnoœci zarobkowej lub nie wykonuje
ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków, nara¿a siê na odpowiedzialnoœæ regulaminow¹ (okreœlon¹ przez przepisy Regulaminu Senatu) i na zastosowanie innych sankcji przewidzianych przez prawo, np. niez³o¿enie oœwiadczenia
maj¹tkowego w wymaganym terminie powoduje utratê – do czasu z³o¿enia oœwiadczenia – otrzymywanego
przez senatora œwiadczenia pieniê¿nego, natomiast zatajenie w oœwiadczeniu pewnych informacji lub podanie
w nim danych nieprawdziwych – powoduje odpowiedzialnoœæ karn¹.
W celu zapewnienia w³aœciwego wype³niania obowi¹zków senatorskich prawo zobowi¹zuje pracodawców
do udzielania na wniosek osoby zainteresowanej, która uzyska³a mandat bezp³atnego urlopu na czas jego sprawowania oraz na okres 3 miesiêcy po jego wygaœniêciu. Po zakoñczeniu urlopu pracodawca musi przyj¹æ

Pokój w domu poselskim
(Fot. J. Zawadzki)

by³ego senatora z powrotem do pracy. Urlop na ca³y czas wykonywania mandatu to przywilej senatora, nie musi
on jednak z niego korzystaæ (z wyj¹tkiem osób, których dotyczy opisana wczeœniej zasada niepo³¹czalnoœci
mandatu). Je¿eli senator nie skorzysta³ z prawa do urlopu bezp³atnego na czas sprawowania mandatu, pracodawca musi zwalniaæ senatora od pracy na czas wykonywania przez niego obowi¹zków parlamentarnych (np. na
wyjazdy na posiedzenia Senatu lub komisji senackich).

Uposa¿enie
Je¿eli senator w trakcie kadencji korzysta z urlopu bezp³atnego w swoim dotychczasowym miejscu pracy,
nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej i nie przys³uguje mu prawo do emerytury lub renty, otrzymuje co
miesi¹c uposa¿enie senatorskie. Wysokoœæ tego uposa¿enia równa jest wynagrodzeniu podsekretarza stanu (wiceministra). Za pe³nienie funkcji przewodnicz¹cego lub zastêpcy przewodnicz¹cego komisji senackiej senatorowi przys³uguje dodatek w wysokoœci odpowiednio: 20% i 15% wysokoœci uposa¿enia. Za przewodniczenie
sta³ej podkomisji senackiej, pe³nienie funkcji sekretarza Senatu oraz cz³onka Komisji Spraw Unii Europejskiej
przys³uguje dodatek w wysokoœci 10% uposa¿enia. £¹czna wysokoœæ tych dodatków w przypadku pe³nienia
kilku funkcji jednoczeœnie nie mo¿e przekroczyæ 35% uposa¿enia.
Na zakoñczenie kadencji senator otrzymuje tzw. odprawê parlamentarn¹ w wysokoœci trzech uposa¿eñ. Je¿eli jednak senator zostanie wybrany na nastêpn¹ kadencjê, odprawa mu nie przys³uguje.
Ka¿demu senatorowi, niezale¿nie od tego, czy jest tzw. senatorem zawodowym (czyli otrzymuj¹cym wspomniane uposa¿enie), czy te¿ nadal pracuje zarobkowo poza parlamentem i nie dostaje uposa¿enia, przys³uguje
dieta parlamentarna. Dieta ma zapewniæ pokrycie kosztów poniesionych przez senatora w zwi¹zku ze sprawowaniem mandatu. Wysokoœæ miesiêcznej diety to 25% uposa¿enia senatorskiego.

Inne uprawnienia
Senator wykonuje swoje obowi¹zki nie tylko w parlamencie, ale tak¿e w swoim okrêgu wyborczym i w innych miejscach na terenie kraju, a tak¿e za granic¹. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ odbywania czêstych podró¿y,
przede wszystkim przyjazdu (kilka razy w miesi¹cu) na posiedzenia Senatu i komisji senackich. Dlatego te¿ senatorowi przys³uguj¹ bezp³atne przejazdy komunikacj¹ miejsk¹, a tak¿e œrodkami transportu publicznego (PKP,
PKS) oraz bezp³atne bilety na samoloty na terenie kraju.
Senatorowie, którzy nie mieszkaj¹ na sta³e w Warszawie, korzystaj¹ z pomocy Kancelarii Senatu w zakwaterowaniu w stolicy. Wiêkszoœæ z nich mieszka w Domu Poselskim (hotelu usytuowanym na terenie Kancelarii
Sejmu, w którym zakwaterowani s¹ pos³owie i senatorowie). Niektórzy senatorowie korzystaj¹ z innych hoteli
albo z wynajêtych mieszkañ. Koszty zakwaterowania senatorów w Warszawie pokrywa Kancelaria Senatu. Jeœli
senator podró¿uje w zwi¹zku z wykonywaniem mandatu, Kancelaria Senatu zwraca koszt noclegów poza miejscem zamieszkania do wysokoœci rocznego limitu wydatków na ten cel.
Zadaniem Kancelarii Senatu jest pomoc senatorom w wykonywaniu ich obowi¹zków. Urzêdnicy biur
dzia³aj¹cych w Kancelarii przygotowuj¹ potrzebne informacje, np. jakie przepisy obowi¹zuj¹ w interesuj¹cej senatora sprawie w ró¿nych krajach europejskich; opracowuj¹ opinie na wskazane tematy albo zlecaj¹ przygotowanie takich opinii przez ekspertów spoza Kancelarii; udzielaj¹ porad prawnych; pomagaj¹ przygotowywaæ
poprawki do ustawy albo projekt nowej ustawy.
Senator otrzymuje nieodp³atnie wszystkie druki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ legislacyjn¹ Parlamentu: projekty
ustaw, stanowiska komisji sejmowych dotycz¹ce projektów, ustawy przyjête ostatecznie przez Sejm, ró¿ne ekspertyzy, opinie i inne materia³y pomocnicze. Bezp³atnie otrzymuje tak¿e specjalne dzienniki urzêdowe, w których publikowane s¹ obowi¹zuj¹ce akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitor Polski). Je¿eli senator prowadzi
korespondencjê zwi¹zan¹ z wykonywaniem swoich obowi¹zków, mo¿e korzystaæ ze specjalnych kopert z odpowiednim nadrukiem, które wraz z papierem listowym zapewnia Kancelaria Senatu. Przesy³ka takich listów jest
bezp³atna.
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