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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 23 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

(druk nr 941)

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. 23.
1. Posłowie i senatorowie tworzą biura poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w

celu obsługi swojej działalności w terenie.
2. Poseł i senator mogą realizować swoją działalność terenową w wybranym okręgu lub

okręgach wyborczych.
3. Posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z

funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez
Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne
cele niż określone w zdaniu pierwszym.

4. Poseł lub senator może zatrudniać pracowników w biurze we własnym imieniu na czas
określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Działalność posła lub senatora
może być wspierana przez społecznych współpracowników.

4a. Poseł lub senator jest obowiązany podać odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo
Marszałkowi Senatu następujące dane dotyczące pracowników biura oraz społecznych
współpracowników:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba

została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem;
4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba

została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem;
5) informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie

poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura albo społecznym
współpracownikiem.

4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, są jawne i są podawane do wiadomości publicznej
odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu
elektronicznego.

5. Poseł lub senator, w ramach środków, o których mowa w ust. 3, ustala wynagrodzenie
pracowników biur.
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6. Pracownikom biur przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych w odrębnej ustawie. Tryb wypłacania tego wynagrodzenia określają
odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

7. Pracownikom, o których mowa w ust. 4, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
przysługuje nagroda za wieloletnią pracę oraz odprawa w związku z zakończeniem
kadencji Sejmu i Senatu na zasadach określonych w art. 18 ust. 6 i 7.

8. Tryb obliczania oraz wypłacania pracownikom biur nagród za wieloletnią pracę oraz
odpraw w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu określają odpowiednio
Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

9. Środki na cele, o których mowa w ust. 6 i 7, zapewnia się w budżetach odpowiednio
Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

10. Poseł i senator są obowiązani złożyć odpowiednio w Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu
w okresach rocznych, w związku z wygaśnięciem mandatu oraz na koniec kadencji,
rozliczenie kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura.

[10a. W przypadku, o którym mowa w art. 5a, prawa i obowiązki posła i senatora wynikające
z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą odpowiednio na Marszałka Sejmu i
Marszałka Senatu.]

<10a. W razie śmierci posła lub senatora oraz w przypadku, o którym mowa w art. 5a,
prawa i obowiązki posła i senatora wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura
przechodzą odpowiednio na Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu.>

11. Warunki organizacyjno-techniczne tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur, o których
mowa w ust. 1, określają odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.


