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36 

USTAWA 

z dnia 5 stycznia 1991 r. 

Nr 11 

o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach 
i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. Nr 37, poz. 173, z 1989 r. Nr 42, poz. 230 i z 1990 r. 
Nr 10, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 
"Ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów"; 

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 1. Posłowie i senatorowie są przedstawicielami 

wyborców i wykonują swój mandat zgodnie 
z ich wolą, kierując się dobrem Narodu." ; 

3) wart. 2: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; w ustę

pie tym w pkt 2 po wyrazach "stanowieniu prawa" 

pozostałe wyrazy skreśla się oraz w pkt 3 wyrazy 
"władzy i administracji państwowej" zastępuje się 
wyrazem "państwowych", 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
,,2. Senatorowie, realizując konstytucyjne upraw

nienia Senatu, uczestniczą w sprawowaniu wła
dzy państwowej, w szczególności przez czynny 
współudział w stanowieniu prawa."; . 

4) art. 3 skreśla się; 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. Przed przystąpieniem do wykonania man
datu poseł składa ślubowanie poselskie: 
"Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm 



,r 

Dziennik Ustaw Nr 11 - 122 - Poz. 36 

Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i su
miennie wykonywać obowiązki wobec Na
rodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra 
obywateli, przestrzegać porządku prawne
go Rzeczypospolitej Polskiej." 

2. Przed przystąpieniem do wykonania man
datu senator składa ślubowanie senatorskie: 
"Ślubuję uroczyście jako senator Rzeczypo
spolitej Polskiej rzetelnie i sumil.łnnie wyko
nywać obowiązki wobec Narodu, strzec 
suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, 
przestrzegać porządku prawnego Rzeczy
pospolitej Polskiej."; 

6) art. 5-7 otrzymują brzmienie: 

"Art. 5. Posłowie i senatorowie są obowiązani trak
tować swoje mandaty jako najważniejszą po
winność obywatelską, a pierwszym i podsta
wowym ich obowiązkiem jest udział w pracach 
Sejmu i Senatu oraz komisji, których są człon
kami. 

Art. 6. Posłom i senatorom zapewnia się warunki 
niezbędne dla skutecznej realizacji ich obo
wiązków oraz ochronę ich praw wynikających 
z tytułu sprawowania mandatu. 

Art. 7. Organizację wewnętrzną Sejmu i Senatu, po
rządek ich prac oraz związane z tym obowiązki 
i prawa posłów i senatorów określają szczegó
łowo regulaminy Sejmu i Senatu."; 

7) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 
"Obowiązki posłów i senatorów wobec wyborców"; 

8) art. 8 skreśla się; 

9) art. 9-11 otrzymują brzmienie: 
"Art. 9. Poseł i senator, poświęcając szczególną uwagę 

zagadnieniom stanowiącym przedmiot pracy 
Sejmu lub Senatu oraz ich organów, obowiąza
ny jest przedstawiać . i wyjaśniać wyborcom 
zasadnicze cele polityki państwa oraz uchwa
lonych ustaw i uchwaL 

Art. 10. 1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, 
postulaty i wnioski swoich wyborców i ich 
organizacji oraz instytucji lokalnych, roz
patrują je i biorą pod uwagę w swojej 
działalności parlamentarnej . 

2. Poseł lub senator nie może być zobowiąza
ny do udzielania informacji o osobie, która 
mu, jako posłowi lub senatorowi, powie
rzyła określone fakty lub przedstawiła opi
nię· 

Art. 11 . Realizacji obowiązków poselskich i senator
skich wobec wyborców służą w szczególności: 
1) organizowanie otwartych i środowisko-

wych spotkań poselskich i senatorskich, 
2) wizytacja zakładów pracy, 
3) dyżury poselskie i senatorskie, 
4) ogłaszanie wypowiedzi posłów i senato

rów w państwowych środkach masowej 
informacji, 

5) prawo do udziału w sesjach . organów 
samorzą<;lu terytorialnego."; 

10) wart. 12 w ust. 1 po wyrazie "posłom" dodaje się 
wyrazy ..i senatorom"; 

11) wart. 13 wyraz "Aktywny" skreśla się; 

12) art. 14 skreśla się; 

13) wart. 15 w pkt 3 wyrazy "z własnej inicjatywy bądź 
w wyniku analizy wniosków i postulatów wyborców" 
skreśla się; 

14) wart. 17 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

,,4. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólne 
kluby parlamentarne. 

5. Do obsługi działalności klubów parlamentarnych 
w Sejmie mogą być tworzone ich biura, na wniosek 
prezydium klubu. 

6. Prezydium Sejmu określa warunki organizacyjno
-finansowe funkcjonowania tych biur."; 

15) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 
"Rozdział 3a. Prawa i obowiązki senatorów w Senacie 

Art. 17a. Udział w pracach Senatu jest prawem i obo
wiązkiem każdego senatora . Senatora obo
wiązuje obecność i czynny udział w posie
dzeniach Senatu oraz organów Senatu, do 
których został wybrany. 

Art. 17b. W wykonywaniu obowiązków senatorskich 
senator w szczególności ma prawo: 

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać 
wnioski w sprawach rozpatrywanych na 
posiedzeniach Senatu oraz organów, do 
których został wybrany, 

2) wybierać i być wybierany do organów 
Senatu, 

3) zwracać się do Prezydium Senatu o roz
patrzenie określonej sprawy przez Senat 
lub komisję senacką, 

4) uczestniczyć na zasadach i w trybie okre
ślonych w regulaminie Senatu w podej
mowaniu inicjatyw ustawodawczych 
i uchwałodawczych Senatu, 

5) uczestniczyć w dyskusji nad każdą spra
wą rozpatrywaną przez Senat lub komi
sję senacką, 

6) · uzyskiwać od członków Rady Ministrów 
oraz przedstawicieli właściwych orga
nów państwowych, instytucji i organiza
cji informacje i wyjaśnienia w sprawach 
wynikających z wykonywania obowiąz
ków senatorskich. 

Art. 17c. Wnioski senatorów, przedstawione w toku 
posiedzeń Senatu i jego komisji, powinny 
być przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia 
przez właściwe organy państwowe, instytu
cje i organizacje. 

Art. 17d. 1. Senatorowie mogą tworzyć w Senacie 
kluby senackie. 

2. Władze klubów senackich podają do 
wiadomości Senatu ich składy osobowe 
oraz wiążące cżłonków tych klubów re
gulaminy (statuty) wewnętrzne . Treść 

tych regulaminów ma służyć realizacji 
konstytucyjnych i ustawowych praw 
oraz obowiązków senatorskich. 

3. Do obsługi działalności klubów senator
skich w Kancelarii Senatu mogą być 
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tworzone ich biura, na wniosek prezy
dium klubu . 

4. Prezydium Senatu określa warunki or
ganizacyjno-finansowe funkcjonowania 
tych biur."; 

16) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 
"Inne prawa i obowiązki posłów i senatorów"; 

17) wart. 18: 
a) w ust. 1 po wyrazie "poseł" dodaje się wyrazy "i 

senator" , 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Posłowie i senatorowie mają prawo dostępu do 

wiadomości stanowiących tajemnicę państwo
wą i służbową, a także wstępu na teren obiektów 
lub do pomieszczeń, w których wiadomości te 
występują, bez potrzeby uzyskiwania odręb
nych upoważnień , z wyjątkiem dostępu do wia
domości stanowiących tajemnicę państwową 
o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronno
śc i Państwa, S ił Zbrojnych i bezpieczeństwa 
Państwa, oznaczonych klauzulą "tajne specjal
nego znaczenia ." ; 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Dostęp posłów i senatorów do wiadomości 
oznaczonych klauzulą " tajne specjalnego zna
czenia" , a także tryb udostępniania wiadomości 
stanowiących tajemnicę państwową i służbową 
określają przepisy o ochronie tajemnicy państ
wowej i służbowej ."; 

18) art. 19 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 19. 1. Poseł i senator ma prawo uczestniczyć 

w sesjach i posiedzeniach organów samo
rządu terytorialnego, właściwych dla okrę
gu wyborczego, z którego został wybrany. 

19) wart. 20: 

2. Uczestnicząc w sesjach i posiedzeniach, 
o których mowa w ust. 1, poseł i senator 
może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. 

3. Właściwe organy samorządu terytorialne
go obowiązane są zapewnić warunki dla 
realizacji praw posła i senatora, o których 
mowa w ust. 1 i 2."; 

a) w ust. 1 wyrazy " Poseł ma prawo podjąć-w wykona
niu swoich obowiązków poselskich" zastępuje się 
wyrazami "Poseł i senator ma prawo podjąć - w wy
konaniu swoich obowiązków poselskich i senators
kich" , a wyraz "państwowej" - wyrazami "rządowej 
i samorządu terytorialnego", 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec 

których poseł lub senator podjął interwencję, są 
obowiązane najpóźn i ej w ciągu 14 dni powia
domić posła lub senatora o stan ie rozpatrywania 
sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub 
senatorem ostatecznie ją załatwić. 

3. Kierownik urzędu lub instytucji jest obowiązany 
niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który 
przybył w celu załatwienia sprawy związanej 
z wykonywaniem swojego mandatu, oraz udzie
lić wszystkich informacji i wyjaśnień dotyczą 
cych sprawy."; 

20) wart. 21 po wyrazach "udzielać posłom" dodaje się 
wyrazy " i senatorom", wyraz " poselskich" skreśla się, 

a ponadto wyrazy " Organy administracji państwowej , 
zakłady i przedsiębiorstwa państwowe" zastępuje się 
wyrazami "Organy administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, zakłady i przedsiębiorstwa państwowe 
i samorządowe"; 

21) art. 22-24 otrzymują brzmienie: 
"Art. 22. 1. Poseł lub senator nie może być pociągnięty 

do odpowiedzialności karnosądowej i kar
noadministracyjnej ani aresztowany bez 
zgody odpowiednio Sejmu lub Senatu. 

2. Zakaz aresztowania, o którym mowa 
w ust. 1, bez zgody Sejmu lub Senatu 
oznacza także zakaz zatrzymywania lub 
ograniczenia w jakikolwiek inny sposób 
nietykalności poselskiej lub senatorskiej . 

3. Wniosek uprawnionego organu w sprawie 
wyrażenia zgody na pociągnięcie do od
powiedzialności karnosądowej i karno
administracyjnej lub aresztowanie posła 
albo senatora rozpatruje Sejm lub Senat na 
posiedzeniu plenarnym. Tryb postępowa
nia w tych sprawach określają regulaminy 
Sejmu i Senatu. 

Art. 23. 1. Zakład pracy zatrudniający posła lub sena
tora, na jego wniosek, udziel i mu urlopu 
bezpłatnego dla umożliwienia wykonywa
nia mandatu. 

2. W okresie urlopu bezpłatnego poseł lub 
senator zachowuje prawo dla siebie i dla 
członków rodziny: 
1) do świadczeń zakładów społecznych 

służby zdrowia, 
2) do ulg taryfowych przy przejazdach 

kolejami i autobusami Państwowej Ko
munikacji Samochodowej, 

3) do mieszkania zakładowego, 
4) do korzystania ze świadczeń z zakłado

wego funduszu socjalnego i zakłado 
wego funduszu mieszkaniowego na 
zasadach przewidzianych dla pracow
ników danego zakładu pracy. 

3. Poseł lub senator korzystający z urlopu, 
o którym mowa w ust. 1, otrzymuje miesię
czny ryczałt poselski lub senatorski. 

4 . . W wypadkach innych niż określone 
w ust. 1 o przyznaniu w całośc i lub części 
miesięcznego ryczałtu poselskiego lub se
natorskiego i związanych z tym świadczeń 
decyduje odpowiednio Prezydium Sejmu 
i Prezydium Senatu . 

5. Ryczałt poselski i ryczałt senatorski w za
kresie składek oraz świadczeń z ubezpiecze
nia społecznego jest traktowany jako wyna
grodzenie za pracę, a okres pobierania tego 
ryczałtu jak okres zatrudnienia. Okres ten 
zalicza się również do stażu pracy, od które
go zależą uprawnienia pracownicze, w tym 
także uprawnienia szczególne, uzależnione 
od zatrudnienia w określonym zawodzie, 
branży lub zakładzie pracy. 

6. Wydatki wymienione w ust. 3-5 są po
krywane z budżetu centralnego, w części 
dotyczącej odpowiednio Kancelarii Sejmu 
i Kancelarii Senatu . 
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7. Zakład pracy jest obowiązany zatrudnić 
posła lub senatora po zakończeniu urlopu 
bezpłatnego na tym samym lub równo
rzędnym stanowisku pracy; wtakim wypa
dku podjęcie zatrudnienia powinno na
stąpić w okresie trzech miesięcy po zakoń 
czeniu urlopu. 

8. Wysokość ryczałtu, o którym mowa 
w ust. 3 i 4, określa odpowiednio Prezy
dium Sejmu i Senatu . 

9. Rada Ministrów, na wniosek Prezydium 
Sejmu i Prezydium Senatu, ustala formy 
i zakres opieki zdrowotnej świadczonej na 
rzecz posłów i senatorów przez zakłady 
społeczne służby zdrowia. 

Art. 24. 1. Zakład pracy, w którym zatrudniony jest 
poseł lub senator, obowiązany jest stwa
rzać właściwe warunki do wykonywania 
przez niego obowiązków parlamentar
nych. Za czas nieobecności spowodowa
nej wykonywaniem tych obowiązków po
seł lub senator otrzymuje wynagrodzenie 
jak za czas urlopu. 

2. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, o których 
mowa w ust. 1, zwracane są zakładowi 
pracy z budżetu centralnego, w części 

dotyczącej odpowiednio Kancelarii Sejmu 
i Kancelarii Senatu, w drodze kwartalnej 
refundacji na wniosek tego zakładu . " ; 

22) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu: 

"Art. 24a. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z posłem lub 
senatorem oraz zmiana warunków pracy 
i płacy bez ich zgody, w czasie trwania 
kadencji oraz w ciągu dwóch lat po jej 
upływie, nie może nastąpić bez zgody 
odpowiednio Prezydium Sejmu i Prezy
dium Senatu . 

2. Stosunek pracy zawarty na czas okreś
lony, który ustałby przed upływem kaden
cji, ulega przedłużeniu do końca trzymie
sięcznego okresu liczonego od dnia wy
gaśnięcia mandatu. 

3. Stosunek pracy z nauczycielem lub nau 
czycielem akademickim nie może wygas
nąć wcześniej niż z końcem roku szkol
nego (akademickiego), następującym po 
upływie okresu, o którym mowa w ust. 2."; 

23) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 25. 1. Poseł i senator otrzymuje w związku z wy
konywaniem mandatu diety poselskie lub 
senatorskie, obejmujące ponoszone przez 
niego koszty związane z wykonywaniem 
mandatu. 

2. Diety nie podlegają opodatkowaniu . 

3. Diety, o których mowa w ust. 1, są płatne 
z budżetu centralnego, w części dotyczącej 
odpowiednio Kancelarii Sejmu i Kancelarii 
Senatu . . 

4. Wysokość oraz zasady wypłacania diet 
określają wspólnie Prezydium Sejmu i Pre
zydium Senatu."; 

24) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 26. Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie 
dzienniki urzędowe i inne oficjalne wydaw
nictwa i publikacje, zgodnie z wykazami usta
lonymi przez Prezydium Sejmu i Prezydium 
Senatu, a także odpowiednio wszystkie wy
dawnictwa i druki sejmowe i senackie."; 

25) art. 27 skreśla się; 

26) wart. 28: 

a) w ust. 1 po wyrazie "Poseł" dodaje się wyrazy "i 
senator", 

b) w ust. 2 po wyrazach "Prezydium Sejmu" dodaje się 
wyrazy "i Prezydium Senatu"; 

27) art. 29 i 30 otrzymują brzmienie: 

"Art. 29. 1. Posłowi wydaje się legitymację poselską. 

2. Senatorowi wydaje się legitymację sena
torską · 

3. Wzory legitymacji określają odpowiednio 
Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. 

Art. 30. 1. Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu 
udziela odpowiednio posłom i senatorom 
niezbędnej pomocy w ich pracy, czuwa 
nad wykonywaniem przez posłów i sena
torów obowiązków parlamentarnych, jak 
również nad wykonywaniem wobec nich 
przez organy państwowe i inne jednostki 
organizacyjne obowiązków określonych 
w ustawie. 

2. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu za
pewnia i organizuje odpowiednio właś
ciwą obsługę posłów i senatorów w wy
konywaniu ich obowiązków oraz pomoc 
merytoryczną, zwłaszcza w zakresie do
stępu do opracowań fachowych, litera
tury i ekspertyz, a także organizacyjne 
i materialno-techniczne warunki ich reali
zacji. 

3. Zadania Prezydium Sejmu i Kancelarii Sej
mu oraz Prezydium Senatu i Kancelarii 
Senatu w zakresie wskazanym w ust. 1 
i 2 określają szczegółowo odpowiednio 
regulamin Sejmu i regulamin Senatu."; 

28) art. 31 skreśla się; 

29) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 32. 1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu za
pewnia posłom i senatorom oraz byłym 
posłom i byłym senatorom, w uzasadnio
nych wypadkach, pomoc socjalną. 

2. Zasady i formy pomocy, o której mowa 
w ust. 1, określają odpowiednio Prezy
dium Sejmu i Prezydium Senatu."; 

ąO) art. 32a skreśla się. 

Art. 2. Marszałek Sejmu ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach 
i .prawach posłów i senatorów, z uwzględnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wyda
nia jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji 
rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 


