
projekt  

 

U S T AWA  

z dnia     

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1510 oraz z 2017 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów: 

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 

regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich 

organów, 

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo 

Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo 

Zgromadzenia Narodowego 

– określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.”; 

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów: 

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 

regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich 

organów, 

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo 

Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo 

Zgromadzenia Narodowego  

– określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora jest rozszerzenie ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie w 

regulaminach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia posłów 

i senatorów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów. 

Obecne brzmienie art. 25 ust. 5 oraz art. 42 ust. 4 ustawy umożliwia określenie zasad 

obniżania uposażenia lub obniżania i utraty diety parlamentarnej jedynie w przypadkach 

wskazanych w tych przepisach, tj. (1) gdy poseł lub senator, poprzez rażące naruszanie 

przepisów odpowiednich regulaminów, uniemożliwia pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia 

Narodowego, a także ich organów oraz (2) kiedy poseł lub senator, bez usprawiedliwienia, nie 

uczestniczy w posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich 

organów. 

W projekcie proponuje się, aby do przesłanki zawarte obecnie w przepisach uzupełnić 

poprzez dodanie kolejnego przypadku, tj. naruszenia przez parlamentarzystę powagi Sejmu, 

Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. 

Wejście z życie projektowanych rozwiązań nie wywoła żadnych skutków finansowych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 


