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_______________________________________________________________________________________

 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt 
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 

u
Data publikacji



 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 18 czerwca 2009 r.  

 

o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej w 
wyborach przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r., którzy sprawowali 
mandat posła do Parlamentu Europejskiego kadencji trwającej w latach 2004-
2009, oraz podjęli, na podstawie art. 25 ust. 1 decyzji Parlamentu Europejskiego 
nr 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statu-
tu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz. Urz. UE L 262 z 07.10.2005, str. 1), 
decyzję o pobieraniu uposażenia, przysługuje w okresie sprawowania mandatu, 
licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, uposażenie wypła-
cane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. 

2. Posłom do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w ust. 1, którzy obejmują 
mandat w trakcie trwania kadencji Parlamentu Europejskiego, przysługuje w o-
kresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego, w którym wzięli udział, uposażenie wypłacane miesięcznie, także 
za niepełne miesiące sprawowania mandatu.”; 

2) w art. 3a: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Posłowie do Parlamentu Europejskiego” dodaje się wyra-
zy „wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej”, 

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „poseł do Parlamentu Europejskiego” dodaje się 
wyrazy „wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej”, 

c) w ust. 5 po wyrazach „posła do Parlamentu Europejskiego” dodaje się wyrazy 
„wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

3) uchyla się art. 4. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń      

społecznych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków       
przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Art. 2. 
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskie-
go, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), oraz Kancelaria Se-
natu w stosunku do senatorów,”; 

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 
Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 
uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i senatorami”;”; 

3) w art. 7 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla 
bezrobotnych lub świadczenie integracyjne oraz osoby, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 2, 6, 9b, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.”. 

 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.3)) wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 3 uchyla się pkt 3a; 

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do se-
natorów;”. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 

21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 
394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, 
Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 
38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574 i Nr 71, poz. 609. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.  Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, 
poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, z 2007 r. Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 oraz z 
2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120. 
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Art. 4. 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający upo-
sażenie senatorskie;”; 

2) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie    
bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie  
art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowa-
nia systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35), może 
ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w 
Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”; 

3) w art. 85 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierają-
cą uposażenie senatora - Kancelaria Senatu.”. 

 

Art. 5. 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ustawy zmienianej w 
art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informują na piśmie Marszałka Sejmu, w 
terminie do dnia 14 sierpnia 2009 r., o tym, że będą pobierać uposażenie, o którym mowa 
w art. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

 

Art. 6. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2009 r. 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 
33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


