
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia: 4 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 62 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Andrzej 

Misiołek, Rafał Muchacki. 

  Kancelaria Senatu: 

 szef Ewa Polkowska, 

 dyrektor Biura Finansowego Agnieszka Szlązak, 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 
 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016 przedstawiła szef Kancelarii Senatu Ewa 

Polkowska. Jak zaznaczyła, dochody w projekcie budżetu kancelarii, zaplanowane w kwocie 

342 tys. zł., są wyższe w stosunku do kwoty ujętej w planie na rok 2015 o 61 tys. zł, 

tj. o 21,7%. Projekt przewiduje wydatki o łącznej wysokości 97.696 tys. zł. Obejmują one 

świadczenia na rzecz osób fizycznych (19.137 tys. zł), wydatki bieżące jednostek 

budżetowych (76.509 tys. zł) oraz wydatki majątkowe (2.050 tys. zł). 

Wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w stosunku do ustawy 

budżetowej na rok 2015, są wyższe o 40 tys. zł, tj. o 0,2%. Największą pozycję (98,2%) 

w tej grupie stanowią środki przeznaczone na prowadzenie biur senatorskich i na wypłatę 

diet parlamentarnych dla senatorów. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2015, są 

wyższe o 156 tys. zł, tj. 0,2 %. W grupie tej najwyższy udział (66,6%) stanowią wydatki 

przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, uposażenia senatorskie i pochodne od 

wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 50.931 tys. zł. a także zakupy towarów i usług, których 

wysokość została ustalona na sumę 16.151 tys. zł. 

Wydatki majątkowe, zaplanowane na rok 2016 w wysokości 2.050 tys. zł, są niższe od 

wydatków majątkowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 o 675 tys. zł, 

tj. o 24,8%. 

Minister Ewa Polkowska poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zostanie utworzony 

w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu zespół ds. oceny skutków regulacji, składający 

się z 2–3 analityków, który będzie przygotowywał analizy i opinie dotyczące 

projektowanych regulacji pod kątem istoty rozwiązywanego problemu, adekwatności 

proponowanych rozwiązań oraz oczekiwanych długookresowych skutków społecznych, 

gospodarczych i finansowych, wynikających z wejścia ustawy w życie. 

Senator Andrzej Misiołek zapytał m.in., czy w ramach wydatków majątkowych 

zaplanowanych w budżecie Kancelarii Senatu na rok 2016 przewiduje się zakup sprzętu 

komputerowego do biur senatorskich. 

Minister Ewa Polkowska poinformowała, że zakup nowych komputerów do biur 
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senatorskich zaplanowano na rok 2015. W roku 2016 zaplanowano środki na zakup kopiarek 

dla biur senatorskich i jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu. 

Senator Andrzej Misiołek zgłosił wniosek, aby komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016 i zarekomendowała go do dalszych prac 

legislacyjnych. 

Wniosek został przez komisję przyjęty jednogłośnie. 

Konkluzja: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016. 
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