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Geneza Parlamentu 

 Pierwszym w dziejach Europy parlamentem był islandzki 
Althing, który zebrał się w 930 r.  

 Następnie wymienia się Parlament zwołany w 1265 r. w Anglii, 
w którym wkrótce wyróżniono dwie izby (system 
bikameralny).  

 We Francji król od 1302 r. zwoływał Stany Generalne 
(składające się z trzech izb).  

 Pod koniec XIII w. został zwołany Sejm przez króla 
węgierskiego.  

 W Hiszpanii od początku XIV w. ogólnopaństwowym 
parlamentem stały się Kortezy (składające się z trzech izb). 



Geneza Parlamentu 

 Polska należała do tych nielicznych krajów w Europie, gdzie 
parlament odgrywał szczególną rolę, gdyż Sejm w Polsce w 
największym stopniu przyczynił się do zespolenia losów narodu i 
państwa.  

 Podobnie jak w innych państwach europejskich, Sejm polski jako 
organ przedstawicielski ukształtował się w toku procesu o 
charakterze ewolucyjnym.  

 Szczególne znaczenie w tym procesie miał Sejm walny obradujący od 
stycznia 1493 r. w Piotrkowie. Wówczas powstał dwuizbowy 
parlament, składający się z Senatu (izba wyższa) i Izby Poselskiej (izba 
niższa).  

 Sejm polski do upadku Pierwszej Rzeczypospolitej w 1795 r. 
pozostał wyłączną reprezentacją szlachty stanowiącej ok. 10% ogółu 
ludności kraju. W żadnym innym kraju europejskim stan 
uprzywilejowany nie był tak liczny. 



 

PARLAMENT. STRUKTURA, SKŁAD I 

ORGANIZACJA 
 

 Zasada dwuizbowości art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 KRP 

 

 ZGROMADZENIE NARODOWE 

Art. 114. 

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując 
wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego 
zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie 
Narodowe.  

2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin. 

 

 
 



 organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania określa 
regulamin Zgromadzenia Narodowego 

 

• Zgromadzeniu przewodniczy Marszałek Sejmu a zastępuje go Marszałek 
Senatu; 

• Izby obradują wspólnie (560), brak obowiązku zachowania parytetów 
sejmowo-senackich; 

 

 kompetencje Zgromadzenia Narodowego 

 przyjęcie przysięgi od prezydenta (art. 130); 

 stwierdzenie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu 
(art. 131 ust. 2 pkt. 4); 

 postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunał Stanu (2/3, 
wniosek 140 członków, art. 145); 

 wysłuchanie orędzia prezydenta (art. 140); 

 



KADENCJA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 

 kadencja to okres, na jaki wyborcy udzielają organowi 
wybieralnemu pełnomocnictw i w jakim realizuje on swoje 
zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z 
jednych wyborów; 

 

 Dwa sposoby obliczania biegu czasu trwania kadencji: 

 

1. Kadencja Sejmu trwa cztery lata; kolejne wybory 
odbywają się po zakończeniu kadencji poprzedniej izby, 
ale prowadzi to do istnienia okresów międzykadencyjnych; 

2. Nowa kadencja rozpoczyna się w dniu pierwszego 
posiedzenie Sejmu, a do tego czasu trwa kadencja 
poprzednia. 



 przedłużenie kadencji 

 skrócenie kadencji: 

  samorozwiązanie Sejmu (art. 98 ust. 3)  

  rozwiązanie Sejmu (art. 98 ust. 4) Możliwe jedynie w 

2 sytuacjach: 

 obligatoryjne – art. 155 ust. 2 – w procesie tworzenia rządu; 

 fakultatywne – art. 225 – w procesie  uchwalenia ustawy budżetowej 

w razie niezdolności  izby do jej przyjęcia w terminie 4 

 



 Zasada dyskontynuacji 

 

 Wyjątki od zasady: 

 projekt ustawy z inicjatywy obywatelskiej; 

 sprawozdania sejmowej komisji śledczej; 

 postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej; 

 nie zakończone postępowanie w Komisji ds. UE; 

 sposób funkcjonowania parlamentu  

 2 zasady: sesyjność oraz pernamencja 

 

 
 



Posiedzenia 
 

 Posiedzenie Sejmu to zgromadzenie pełnego jego składu (460 posłów) w celu obradowania nad 
sprawami będącymi przedmiotem prac Sejmu, a w szczególności uchwalaniem ustaw. 

 Posiedzenia Sejmu odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub terminie 
określonym uchwałą samego Sejmu. W praktyce posiedzenia odbywają w tzw. tygodniach 
posiedzeń, między którymi posiedzeń się nie zwołuje ( posłowie mają wówczas czas na 
wykonywanie swych obowiązków poselskich w ich okręgach wyborczych). Jednak posiedzenie 
można w razie potrzeby zwołać w każdej chwili. 

 Posiedzenia Sejmu otwiera i zamyka Marszałek Sejmu trzykrotnie uderzając laską 
marszałkowską o podłogę. 

 Czas trwania posiedzenia jest ściśle związany z porządkiem dziennym posiedzenia, czyli 
zestawieniem spraw, jakimi Sejm ma zająć się na danym posiedzeniu. Posiedzenie trwa bowiem 
tak długo, dopóki porządek dzienny nie zostanie wyczerpany, a tym samym omówione zostaną 
wszystkie zaplanowane w porządku np. projekty ustaw. 

 Jako, że terminy posiedzeń obejmują tylko kilka dni, a plan prac jest bardzo rozbudowany, 
często zdarza się, że Sejm obraduje do późnych godzin nocnych. 

 Porządek dzienny posiedzenia jest ustalany przez Marszałka Sejmu, po wysłuchaniu opinii 
Konwentu Seniorów. W przypadku gdyby ta opinia nie była jednolita, w spornych punktach 
rozstrzyga Sejm w drodze głosowania. 

 

 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/posiedzeniasejmu.php#s2 



Głosowania 
 

 Jednym z obowiązków poselskich jest udział w głosowaniu. Aby głosowanie było ważne, 
niezbędne jest kworum, które przy uchwalaniu ustaw wynosi co najmniej połowę ustawowej 
liczby posłów – minimum 230 posłów. Do kworum nie są jednak wliczani posłowie, którzy 
będąc na sali, nie podjęli żadnej decyzji, czyli nie zagłosowali ani „za”, ani „przeciw”, ani 
„wstrzymuję się”. Warunkiem przyjęcia ustawy jest poparcie jej przez zwykłą większość posłów. 
W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy konstytucji 
albo regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej. 

 Głosowanie jest jawne i odbywa się poprzez podniesienie ręki przez posła oraz jednoczesne 
wykorzystanie przez niego elektronicznego urządzenia do głosowania. Poseł głosuje po 
wprowadzeniu do czytnika osobistej karty magnetycznej, na której zakodowane są jego dane. 
W wypadku awarii urządzeń Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie 
ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy. Marszałek, jak również grupa co najmniej 30 posłów, 
może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania imiennego. Głosowanie to polega 
na tym, że posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekretarza Sejmu 
wrzucają karty do głosowania do specjalnej urny. 

 Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Sejmu po obliczeniu głosów. Jeżeli jednak wynik 
głosowania budzi wątpliwości posłów, to Sejm, na wniosek 30 posłów, może dokonać tzw. 
reasumpcji głosowania, czyli powtórzyć głosowanie, ale może się to odbyć tylko na tym samym 
posiedzeniu Sejmu. 

 
http://opis.sejm.gov.pl/pl/posiedzeniasejmu.php#s2 

 



 Można wyróżnić następujące rodzaje większości, które obowiązują w zależności od wagi 
podejmowanych przez Sejm rozstrzygnięć: 

 

 większość zwykła – gdy głosów „za” jest więcej niż „przeciw”. Teoretycznie może się tak 
zdarzyć, że ustawa zostanie uchwalona przy jednym głosie „za”, przy braku głosów „przeciw” i 
229 głosach „wstrzymujących się”. Natomiast równa liczba głosów „za” i „przeciw” oznacza, że 
ustawa (uchwała) nie została przyjęta; 

 większość bezwzględna – gdy głosów „za” jest więcej niż łącznie głosów „przeciw” oraz 
„wstrzymujących się”. Głosy „wstrzymujące się” utrudniają tutaj uzyskanie większości, ponieważ 
sumują się z głosami „przeciw”. Warto też nadmienić, iż nie jest prawdą, że większość 
bezwzględna to poparcie 50% plus jeden głosujący, ponieważ ta formuła sprawdza się tylko w 
wypadku parzystej liczby osób głosujących. Wymóg bezwzględnej większości obowiązuje m.in. w 
wypadku odrzucania przez Sejm poprawek Senatu do ustaw lub dla uchwalenia wotum zaufania 
Radzie Ministrów; 

 większość kwalifikowana – gdy przepisy prawa ustalają szczególną proporcję wymaganą do 
podjęcia decyzji – 2/3 lub 3/5 głosów. Przepisy konstytucji przewidują taką większość dla decyzji 
o szczególnym znaczeniu i szczególnej wadze, ze względu na to, że większość taką jest trudniej 
uzyskać. Kwalifikowana większość 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, tj. co najmniej 307 
głosujących „za”, potrzebna jest do podjęcia uchwały o skróceniu kadencji Sejmu, natomiast 
większość 3/5 głosów, uzyskana w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, 
niezbędna jest do ponownego uchwalenia ustawy zawetowanej przez Prezydenta. Konstytucja 
uzależnia obliczenie większości kwalifikowanej od liczby posłów głosujących – co jest zasadą – 
lub od ustawowej liczby posłów. 

 
http://opis.sejm.gov.pl/pl/posiedzeniasejmu.php#s2 

 



 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA 
 

 Marszałek Sejmu 
 

 W polskiej tradycji parlamentarnej zasada, zgodnie z którą obradom izby 
poselskiej przewodniczy wybierany spośród posłów Marszałek Sejmu sięga 
XVI w. We współczesnym Sejmie Marszałek jest wybierany na pierwszym 
posiedzeniu Sejmu, spośród kandydatów zgłoszonych przez grupę co 
najmniej 15 posłów. Sejm dokonuje wyboru Marszałka bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek Senior, 
powoływany przez Prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem posłów. 
Symbolem władzy i godności Marszałka Sejmu jest laska marszałkowska. 
Poprzez trzykrotne uderzenie nią o podłogę Marszałek otwiera i zamyka 
obrady. Marszałka Sejmu, w zakresie przez niego określonym, zastępują 
wicemarszałkowie Sejmu. Nie są oni jednak, tak jak Marszałek, organami 
Sejmu, ponieważ nie mają żadnych własnych kompetencji. 

 Kompetencje Marszałka Sejmu określa Konstytucja RP, regulamin Sejmu 
oraz ustawy. 

 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 



Uprawnienia konstytucyjne obejmują m.in.: 

 

 przewodniczenie obradom Sejmu; 

 stanie na straży jego praw oraz reprezentowanie Sejmu na zewnątrz; 

 przekazywanie Senatowi oraz przedstawianie Prezydentowi RP do podpisu uchwalonej ustawy; 

 sprawowanie tymczasowego zastępstwa Prezydenta RP, w razie opróżnienia tego urzędu – do 
czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezydenta lub jeżeli Prezydent nie może przejściowo 
sprawować urzędu; 

 zarządzanie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz przewodniczenie wspólnym obradom Sejmu 
i Senatu działającym jako Zgromadzenie Narodowe, np. w celu odebrania przysięgi od Prezydenta 
RP; 

 czuwanie nad przestrzeganiem przez organy wymiaru sprawiedliwości zasad nietykalności 
poselskiej, co oznacza, że Marszałek Sejmu informowany jest o każdym zatrzymaniu posła; 

 kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosków w sprawie zgodności aktów normatywnych 
z konstytucją, oraz inicjowanie postępowania w sprawie odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu wobec posłów naruszających zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 
osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa. 

 

 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Uprawnienia regulaminowe obejmują m.in.: 

 

 zwoływanie posiedzeń Sejmu i przewodniczenie jego obradom; 

 czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów, w tym nadawanie 
biegu inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów 
państwa skierowanym do Sejmu; 

 kierowanie pracami Prezydium Sejmu, zwoływanie Konwentu Seniorów oraz 
przewodniczenie ich obradom; 

 prowadzenie spraw z zakresu stosunków z Senatem, parlamentami innych krajów, a 
także instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej; 

 udzielanie posłom niezbędnej pomocy w ich pracy parlamentarnej; 

 administrowanie Sejmem, poprzez m.in. sprawowanie pieczy nad spokojem i 
porządkiem na całym obszarze Sejmu; 

 powoływanie, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Szefa 
Kancelarii Sejmu. 

 Uprawnienia ustawowe obejmują m.in. powoływanie Głównego Inspektora Pracy i 
jego zastępców, wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli oraz Kierownika Krajowego 
Biura Wyborczego. 

 
 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Komisje sejmowe 

 

 Komisje sejmowe są organami pomocniczymi Sejmu. Zajmują się one rozpatrywaniem i 
przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażaniem opinii w 
sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. 
Chodzi w szczególności o prace legislacyjne nad projektami ustaw, czy też prace nad 
wnioskami kierowanymi do Sejmu. Ze względu na to, że część problemów nie może być w 
pełni i w sposób efektywny przedyskutowana i przeanalizowana na posiedzeniu plenarnym, 
konkretne rozwiązania są wypracowywane i przygotowywane w komisjach. 

 Komisje sprawują również kontrolę nad działalnością poszczególnych organów państwowych, 
samorządu terytorialnego oraz innych organizacji w zakresie wprowadzania w życie i 
wykonywania ustaw oraz uchwał Sejmu. Wiąże się to ściśle z funkcją kontrolną Sejmu. 

 W skład komisji sejmowej wchodzą grupy posłów wybieranych przez Sejm w drodze uchwały. 
Skład osobowy komisji jest ustalany przez Sejm na początku kadencji. W praktyce podział 
miejsc w komisjach jest ustalany zgodnie z zasadą reprezentacji wszystkich klubów poselskich, 
w proporcji wynikającej z ich liczebności. Pracami każdej komisji kieruje prezydium (tworzy je 
przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego), wybierane przez samą komisję spośród jej 
członków. W celu usprawnienia swoich prac nad konkretnymi sprawami, komisje mogą 
powoływać swoje organy wewnętrzne, tzw. podkomisje oraz korzystać z opinii zaproszonych 
specjalistów z danej dziedziny, tj. ekspertów komisji. 

 
 http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Komisje można podzielić na: 

 

 stałe, których powołanie przewiduje regulamin Sejmu; wśród nich wyróżnić można tzw. komisje 
resortowo-problemowe, których prace z reguły dotyczą spraw pozostających we właściwości 
jednego z ministerstw, np. Komisja Spraw Zagranicznych, oraz pozaresortowe, których zakres 
działania łączy się z realizowanymi przez Sejm funkcjami niewiążącymi się ze strukturą 
administracyjną, np. Komisja Etyki Poselskiej; 

 

 nadzwyczajne, które są tworzone przez Sejm w celu zajęcia się określoną, ważną sprawą i są 
rozwiązywane po jej rozpatrzeniu (np. uchwaleniu zmian konstytucji czy kodeksów); 

 

 śledcze, które mają szczególne znaczenie dla realizacji funkcji kontrolnej Sejmu. Tryb działania 
komisji śledczych został określony w ustawie, która nadaje im uprawnienia nie tylko wobec 
organów państwowych, ale też w stosunku do osób fizycznych i innych podmiotów, co oznacza, 
że komisja może np. wzywać te osoby na świadków i przesłuchiwać pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, czy też żądać od prokuratury informacji i akt sprawy. Komisja ma 
zapewniony dostęp do dokumentów oraz współpracuje z organami prowadzącymi 
postępowania, np. prokuraturą, na określonych zasadach. 

 

 

 

 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Konwent Seniorów 

 

 Konwent Seniorów jest organem kierowniczym Sejmu o charakterze 
opiniodawczym, jego rozstrzygnięcia nie są prawnie wiążące. Do najważniejszych 
zadań Konwentu należy opiniowanie: projektów planów prac Sejmu, projektów 
porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu oraz ich terminów, wniosków 
co do trybu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku dziennego posiedzenia 
Sejmu oraz wniosków co do wyboru przez Sejm jego organów. Uprawnienia 
Konwentu obejmują również opiniowanie zadań i przebiegu pracy Kancelarii Sejmu 
oraz innych spraw przekazanych przez Marszałka lub Prezydium Sejmu. 

 

 Konwent Seniorów zapewnia współdziałanie klubów w sprawach związanych z 
działalnością i tokiem prac Sejmu. W jego skład wchodzą: Marszałek Sejmu, 
wicemarszałkowie Sejmu, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów i kół 
poselskich. W posiedzeniach Konwentu Seniorów bierze udział z głosem doradczym 
Szef Kancelarii Sejmu, mogą w nim także uczestniczyć inne zaproszone osoby. 
Posiedzenia zwołuje Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy, z inicjatywy Prezydium 
Sejmu, na wniosek klubu reprezentowanego w Konwencie Seniorów lub grupy co 
najmniej 15 posłów. 

 
http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Kancelaria Sejmu 

     

   Statut Kancelarii Sejmu mówi, że jest ona urzędem służącym 
Sejmowi i jego organom w zakresie prawnym, organizacyjnym, 
doradczym, finansowym i technicznym, kierującym się przy 
wykonywaniu swoich zadań zasadą bezstronności. Kancelaria 
stwarza posłom warunki do uczestniczenia w pracach Sejmu i 
jego organów. Ponadto zapewnia warunki techniczne i 
finansowe posłom do wykonywania mandatu poselskiego w 
okręgu wyborczym oraz klubom parlamentarnym, kołom i 
zespołom poselskim, jak również posłom niezrzeszonym do 
działania w siedzibie Sejmu. 

 

 
http://opis.sejm.gov.pl/pl/organysejmu.php 

 

 



Organizacja Senatu jest ujęta w sposób analogiczny, 

głównie za sprawą art. 124. 

Do najpoważniejszych różnic należą: 

 liczba wicemarszałków (3); 

 odmienna struktura komisji stałych (14, w tym 2 

funkcjonalne – regulaminowa i spraw senatorskich oraz 

ustawodawcza i praworządności); 

 brak możliwości powołania w Senacie komisji 

śledczej (art. 124 w powiązaniu z art. 111); 

 

Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są 

kluby, koła lub zespoły poselskie lub senatorskie 

 



Poseł 

 

 Podstawowe zasady prawa wyborczego, nazywane tradycyjnie 
przymiotnikami wyborczymi, określa Konstytucja RP. Wybory 
posłów do Sejmu są powszechne – prawa wyborcze 
przysługują wszystkim dorosłym obywatelom kraju, bez względu 
na pochodzenie, płeć, majątek itp.; równe – każdy może 
głosować tylko raz i oddać tylko jeden głos, a każdy głos ma 
jednakowe znaczenie; bezpośrednie – oddaje się głos na 
osobę, która ma być wybrana (a nie np. na elektorów); 
proporcjonalne – wyborca głosuje przede wszystkim na 
partie polityczne, a poszczególne miejsca w izbie są rozdzielane 
proporcjonalnie do poparcia udzielonego każdej z tych partii 
przez wyborców; tajne – oznacza bezwzględne przestrzeganie 
zasady anonimowości głosu. 

http://opis.sejm.gov.pl/pl/posel.php 



Mandat parlamentarny ma trzy znaczenia: 

 

1. jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi 
parlamentu przez wyborców; 

2. jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty; 

3. jako określenie funkcji członka parlamentu. 

 

Mandat poseł zyskuje w dniu ogłoszenia wyników (art. 105 ust. 2), ale pełnia 
praw i obowiązków pojawia się dopiero w dniu pierwszego posiedzenia, po 
złożeniu ślubowania. Mandat trwa przez całą kadencję, a wyjątkowo może 
wygasną wcześniej, gdy poseł: 

 odmówi złożenia ślubowania; 

 utraci prawo wybieralności; 

 zrzekł się mandatu; 

 zmarł; 

 obejmie jedno ze stanowisk wymienionych w art. 103 KRP; 

 zostanie uznany za winnego złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego; 

 utraci mandat w wyniku wyroku TS za naruszenie nakazu z art. 107; 

 



 IMMUNITETY 

 

 IMMUNITET MATERIALNY (art. 105 ust. 1) „Poseł nie może 

być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność 

wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w 

czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność 

poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku 

naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do 

odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.” 

 

 IMMUNITET FORMALNY (art. 105 ust. 2) „Od dnia 

ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu 

poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do 

odpowiedzialności karnej.” 

 



Art. 104. 

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich 

instrukcje wyborców. 

Z tej ogólnej formuły można wyprowadzić trzy zasady: 

1. uniwersalność – poseł reprezentuje cały Narów, a nie 

poszczególne grupy; 

2. niezależność 

3. nieodwołalność 

 

 



ZASADA NIEPOŁĄCZNOŚCI (incompatibilitas) 

 

Art. 103. 

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka 

Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z 
zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy 
członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji 

rządowej. 

2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w 
czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz 

funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować 
mandatu poselskiego. 

3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami 
publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa. 

 



Funkcje Parlamentu 

 Ustawodawcza 

 Kontrolna 

 Kreacyjna 

 


