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Ustawa  

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.2016.1510 i 
2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uposażenie odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na 
podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z 
wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.”; 

2) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posłowi i senatorowi przysługują środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami 
poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, w zryczałtowanej wysokości 
25% wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta 
parlamentarna).”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W obecnym stanie prawnym uposażenie posła i senatora odpowiada wysokości 
wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

 Projekt ustawy zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%, zakładając, że 
wynagrodzenie będzie wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na 
podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

 Jednocześnie projekt zakłada, że na niezmienionym poziomie pozostaną środki finansowe na 
pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na 
terenie kraju i będą one wynosić 25 procent wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na 
podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna). 

Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń 
posłów i senatorów.  

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne i finansowe.  

Wpływy budżetu państwa z tytułu zmniejszenia poselskich i senatorskich wynagrodzeń  
zwiększą się w skali roku o ok. 13 mln złotych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 


