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Porządek obrad: 

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



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Otwieram sześćdziesiąte drugie posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam na naszym posiedzeniu: szefową Kancelarii 

Senatu, panią minister Ewę Polkowską; panią dyrektor 
Agnieszkę Szlązak, pana legislatora Szymona Giderewicza 
i pana sekretarza komisji. Witam też pana senatora.

W porządku dzisiejszego posiedzenia mamy jeden 
punkt – opinię komisji o projekcie budżetu Kancelarii 
Senatu na rok 2016.

Czy pan senator zgłasza jakieś uwagi do porządku ob-
rad? Nie.

Tak więc porządek obrad został przyjęty.
Poproszę panią minister o zreferowanie projektu bu-

dżetu na rok przyszły.

Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Jak co roku marszałek Senatu prosi państwa o wyraże-

nie opinii, tak i w piątek będzie prosił Prezydium Senatu 
o wyrażenie opinii o projekcie budżetu Kancelarii Senatu 
przed wysłaniem go przeze mnie ministrowi finansów.

Jak zapewne państwo pamiętacie, projekt budżetu 
Kancelarii Senatu na tym etapie prac jest włączany do 
projektu budżetu państwa, bez możliwości nanoszenia 
żadnych korekt przez rząd. Stąd niezmiernie ważne jest, 
abyśmy projektując wydatki i dochody na przyszły rok, 
respektowali notę budżetową ministra finansów, która do-
tyczy w ogóle kształtowania budżetu na podstawie usta-
wy o finansach publicznych. Ta nota budżetowa co roku 
dotyczy projektowania ustawy budżetowej w części, za 
którą odpowiada dysponent, w tym przypadku części 03 
„Kancelaria Senatu”, na podstawie założeń i wskaźników 
odnoszących się do całej administracji publicznej, odnoszą-
cych się do budżetu państwa zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych.

Proszę państwa, w związku z tym pan marszałek przed-
stawia państwu projekt budżetu z prośbą o zaopiniowanie. 
Myśmy szczegółowo projekt budżetu rozpisali. W szcze-
gółowych sprawach będę do państwa dyspozycji.

Chcę powiedzieć o kilku głównych grupach ekonomicz-
nych, które w tym budżecie występują.

Przede wszystkim dochody. Proszono nas o to, żebyśmy 
jak najbardziej realistycznie zaplanowali dochody. Jak pań-
stwo wiecie, w porównaniu z wydatkami nasze dochody są 
rzeczywiście minimalne, ale nie jesteśmy jednostką, która 
jest nastawiona na uzyskiwanie dochodów. Mało tego, tak 
naprawdę te dochody, które u nas występują, są skutkiem 
w ogóle wykonywania budżetu. W związku z tym one nie są 
duże, chociaż zawsze staramy się to, co można, zakwalifi-
kować do części dochodów budżetowych. W każdym razie, 
nawet jeśli nie są duże, są to 342 tysiące zł – w oparciu 
o szacunkowe koszty, w oparciu o to, co rzeczywiście może 
nam się zdarzyć w roku 2016. Tak czy tak jest to 21,7% 
więcej, niż było ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015. 
Co będzie naszym dochodem, jest szczegółowo rozpisane 
w materiałach, które państwo otrzymaliście.

Wydatki budżetowe – i tu się skupię na głównych gru-
pach ekonomicznych. A mówiąc o wydatkach, chciałabym 
powiedzieć o tym, że jest to 99,5% tego, co było w ustawie 
budżetowej w roku 2015. Jeśli chodzi o liczby bezwzględ-
ne, to jest 97 milionów 696 tysięcy zł.

Główne grupy ekonomiczne… Jeśli chodzi o świad-
czenia na rzecz osób fizycznych, to wydatki planujemy 
na poziomie 19 milionów 137 tysięcy zł. W porównaniu 
do 2015 r. to jest o 40 tysięcy zł więcej, czyli o 0,2%. 
Najważniejszą pozycję w tej grupie ekonomicznej, bo 
ponad 98%, stanowią środki przeznaczone na prowadze-
nie biur senatorskich i na wypłaty diet parlamentarnych. 
Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych… To znaczy 
wydatki w tej grupie ekonomicznej zaliczamy do kategorii 
wydatków sztywnych. O tych wydatkach mówi ustawa 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a w ślad za tym 
idą kwoty, które są określane przez marszałków Sejmu 
i Senatu. Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych to 
są świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, wypłacane 
pracownikom na podstawie przepisów kodeksu pracy, oraz 
koszty podróży i pobytu osób niebędących pracownikami 
Kancelarii Senatu.

Kolejna grupa, największa, to są wydatki bieżące jed-
nostek budżetowych. To jest w liczbach bezwzględnych 
75 milionów 509 tysięcy zł. To jest w stosunku do ustawy 
budżetowej z 2015 r. więcej o 156 tysięcy zł, czyli zaledwie 
o 0,2%. Cały czas należy pamiętać, że globalnie ten budżet 
jest mniejszy od budżetu z 2015 r. Tutaj są przede wszyst-
kim wydatki bieżące. To są głównie wydatki na obsługę 
działalności statutowej Kancelarii Senatu, obsługę Senatu 

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 31)
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utworzony zespół, który będzie dokonywał oceny skut-
ków regulacji. Chodzi o to, aby dostarczyć senatorom na 
naszym etapie prac parlamentarnych wiedzę na poziomie 
podobnym do tej z prac rządowych, tej dotyczącej pro-
jektów rządowych, czyli wiedzę o wszystkich kosztach 
i korzyściach wynikających ze zmienianego prawa, wtedy 
kiedy jest ono przez senatorów projektowane, kiedy se-
natorowie korzystają z prawa do wniesienia inicjatywy 
ustawodawczej na naszym poziomie procedowania. Jest 
niezmiernie ważne, aby senatorowie mieli pełną wiedzę 
o tym, jakie będą skutki projektowanych regulacji, ale też 
jaka jest ocena funkcjonowania prawa, które senatorowie 
zmieniają. Czyli będziemy proponowali państwu stworze-
nie testów regulacyjnych, ocenę skutków regulacji, OSR 
i OSR ex post. Zespół do oceny skutków regulacji na razie 
będzie liczył dwóch czy trzech analityków. Tworzymy go, 
korzystając z doświadczeń administracji rządowej. Będzie 
on przygotowywał dla państwa analizy i opinie dotyczące 
projektowanych regulacji pod kątem istoty rozwiązywa-
nego problemu, adekwatności proponowanych rozwiązań, 
oczekiwanych długookresowych skutków społecznych, 
gospodarczych i finansowych, obciążeń administracyjnych. 
Do tej pory korzystali państwo z opracowań rządowych. 
Wydaje nam się, że przy tak dużej aktywności senatorów, 
którą widać było w tej kadencji, jeśli chodzi o inicjowa-
nie postępowania ustawodawczego w zakresie nie tylko 
wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale 
też wniosków wynikających z kontroli Najwyższej Izby 
Kontroli, wniosków de lege ferenda, czy wniosków wyni-
kających z corocznie składanego raportu rzecznika praw 
obywatelskich… Podejmowane przez państwa inicjatywy 
wskazują na to, że niezbędne jest, aby administracja senac-
ka służyła państwu taką pomocą. Później, jeżeli będzie takie 
zapotrzebowanie – a wydaje nam się, że ono się w sposób 
naturalny pojawi przy trudnym procesie legislacyjnym, 
kiedy Senat ma tylko trzydzieści dni na zajęcie stanowi-
ska – będziemy się starali poddawać tej ocenie wszelkiego 
rodzaju zmiany dokonywane na etapie prac senackich. Tak, 
żebyście państwo wiedzieli, jakie są ich konsekwencje, ja-
kie są skutki społeczne, gospodarcze i prawne planowanych 
przez państwa zmian. Jak mówię, to nie rodzi odrębnych 
wysokich kosztów. Na tym poziomie chcemy to sfinanso-
wać z oszczędności bieżących. Co roku staramy się tak 
gospodarować budżetem, środkami publicznymi wszyst-
kich podatników, aby to było jak najbardziej racjonalne 
i efektywne. To sfinansujemy z tych oszczędności. Dziękuję 
bardzo. Jestem z panią dyrektor do państwa dyspozycji.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Pozwolę sobie udzielić głosu, bo mam kilka pytań.
Pierwsze pytanie. Może zacznę od tego, o czym pani 

minister mówiła na samym końcu. Z mojej wiedzy wyni-
ka, że taki zespół do spraw oceny skutków regulacji przy 
Radzie Ministrów to jest duża grupa osób. Czy ten zespół, 
tak jak pani powiedziała, dwu-, trzyosobowy, złożony 
z dwóch, trzech analityków, będzie w stanie poradzić sobie 
z dokonaniem takiej oceny skutków regulacji?

i jego organów w zakresie merytoryczno-organizacyjno-
technicznym, obsługę mandatu senatorskiego i obsługę 
wszystkich działań, które są związane z kompetencjami 
Senatu, jego organów i senatorów. W tej grupie najwyż-
szą pozycję, bo 66%, stanowią wydatki przeznaczone na 
wynagrodzenia pracowników, uposażenia senatorskie i po-
chodne od wynagrodzeń. Dalszą kategorię w tej grupie 
ekonomicznej stanowią zakupy towarów i usług. Środki te 
są przeznaczone w głównej mierze na: zakup usług doty-
czących korespondencji senatorskiej, wynajem mieszkań 
przez senatorów, korzystanie przez senatorów z dostępu 
do internetu, obsługę wizyt zagranicznych, a także zakup 
sprzętu biurowego i materiałów. W liczbach bezwzględnych 
to jest 16 milionów 151 tysięcy zł. Kolejne wydatki, już 
mniejsze, gdzieś w okolicach 5%, są na przejazdy, opła-
cenie senatorom przelotów w krajowym przewozie lotni-
czym, przejazdów na terenie kraju środkami publicznego 
transportu i zagranicznych podróży służbowych senatorów 
i pracowników. Dalej są wydatki planowane w związku 
z pokryciem kosztów działalności klubów i kół senackich 
oraz utworzonych biur. Pozostałe to już są drobne wydatki, 
ale bardzo szczegółowo macie je państwo rozpisane w pro-
jekcie budżetu, który przedstawiliśmy.

I wreszcie ostatnia grupa ekonomiczna to są wydat-
ki majątkowe. Na  2016 r. zaplanowaliśmy je w liczbach 
bezwzględnych na 2 miliony 50 tysięcy zł. Tu wydatki są 
niższe, niż w 2015 r., o 675 tysięcy zł, to jest w zasadzie 
o 25%. W głównej mierze dlatego, że to, co na bieżąco 
planowaliśmy, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które do-
tyczą głównie remontów i zazwyczaj stanowią dużą pozycję 
w wydatkach majątkowych, zrealizowaliśmy. W ramach 
wydatków majątkowych w przyszłym roku planujemy za-
kup środków kwalifikowanych jako środki trwałe, jak też 
remonty na globalną kwotę, jak powiedziałam, 2 miliony 
50 tysięcy zł. Trzeba pamiętać o tym, że to jest rok 2016 – to 
jest uwaga dotycząca całego budżetu – w którym finansu-
jemy, w mniejszej części niż w 2015 r., ale jednak zmianę 
kadencji Senatu, dlatego że kadencja zmienia się w końcu 
roku. A w związku ze zmianą kadencji wiele naszych dzia-
łań przekłada się na konieczność czy też obowiązek – bo to 
są wydatki sztywne – finansowania niektórych wydatków 
ze względu na tryb, sposób pracy, aktywność senatorów 
nowej kadencji, zakładanie biur itd. Liczymy się z tym, 
że te obowiązki, które są związane ze zmianą kadencji 
i wyposażenia, zakładaniem biur senatorskich, wypłatą 
odpraw dla senatorów, przesuną się na rok 2016. Stąd też 
te środki są przez nas zaplanowane.

Na koniec chciałabym powiedzieć o dwóch sprawach.
Pierwsza, ogólna – przepraszam, że nie powiedziałam 

o tym na początku –przedłożony państwu projekt budżetu 
jest skalkulowany i ułożony w zakresie dochodów i wydat-
ków na zasadach, które zostały sformułowane przez rząd 
dla administracji rządowej. To jest jedna uwaga.

I druga: przy okazji budżetu chciałabym powiedzieć 
państwu o pozycji, która nie jest wyodrębniona w budżecie, 
ale, myślę, będzie miała znaczenie i podwyższy standard 
obsługi wykonywania mandatów i ułatwi senatorom wy-
konywanie pracy. Podjęliśmy taką decyzję w uzgodnieniu 
z panem marszałkiem, że od 1 stycznia – a teraz już się 
do tego przygotowujemy – zostanie w Kancelarii Senatu 
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w skład tego punktu? Bo tutaj kwota jest konkretna, prawie 
12,5 miliona zł. Co przez to rozumiemy? Jakie działania 
dotyczące tego wsparcia?

Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska:
Panie Przewodniczący, to są koszty wszystkich tych 

działań – koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników 
kancelarii, którzy świadczą usługi zakwalifikowane jako 
merytoryczne wsparcie państwa pracy – począwszy od 
legislatorów, poprzez ekspertów, na obsłudze posiedzenia 
plenarnego kończąc. Jak mówię, to są wszystkie koszty – 
nie tylko te związane z wynagrodzeniami, ale też te, które 
łączą się z państwa działalnością, działalnością meryto-
ryczną komisji i z posiedzeniami plenarnymi. I dlatego to 
są takie koszty.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze zadam jedno pytanie, a potem zada pytanie 

pan senator Augustyn.
Nie umiem się tutaj dopatrzeć pewnego, wydaje mi się, 

istotnego elementu budżetu. Mianowicie nastąpi zmiana 
kadencji. Przy zmianie kadencji będzie trzeba wyposażyć 
biura senatorskie. Głównie chodzi mi o sprzęt kompute-
rowy. Nie wiem, jak jest w innych biurach, ale na przy-
kład sprzęt, który ja posiadam w swoim biurze, jest już 
tak archaiczny…Jeżeli inni senatorowie mają tak samo 
archaiczny sprzęt, to wymagałby on po prostu generalnie 
wymiany na zupełnie nowy. To, na czym my pracujemy, 
naprawdę już bardzo odstaje od dzisiejszych standardów. 
A to na pewno byłby konkretny koszt, bo jest sto biur se-
natorskich, które trzeba wyposażyć w sprzęt komputerowy 
i cały osprzęt – drukarki itd.

Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska:
Szanowni Państwo, to są koszty, które zostały przewi-

dziane i zostaną zrealizowane w tym roku. Wymiana we 
wszystkich biurach senatorskich całego sprzętu komputero-
wego z osprzętem w tym roku, a w budżecie na rok 2016 jest 
wymiana kserokopiarek. Rozłożyliśmy to na dwa lata. Czyli 
w tym roku przewidujemy wymianę sprzętu komputerowe-
go wszystkich senatorów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, 
że on jest zużyty. Ale też proszę pamiętać, że reagujemy na 
bieżąco w różnych sytuacjach, które się zdarzają w biurach, 
i wymieniamy sprzęt. Tak? A globalnie, dla wszystkich 
senatorów, dla wszystkich stu biur senatorskich w tym roku 
to kupimy. To jest w tegorocznym budżecie i to już jest na 
etapie realizacji, przetargu, realizacji poprzez zamówienie 
publiczne. To zostanie przygotowane dla senatorów następ-
nej kadencji w trakcie tworzenia biur senatorskich.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska:
Panie Przewodniczący, myśmy przyjęli założenie, że 

w pierwszej kolejności będziemy wspomagać proces legi-
slacyjny, wspomagać państwa pracę na etapie korzystania 
przez państwa z prawa do wniesienia inicjatywy ustawo-
dawczej. Stąd dwie, trzy osoby naszym zdaniem wystarczą, 
przy założeniu, że ten zespół nie będzie w oderwaniu, że 
będzie bardzo blisko współpracował z legislatorem i z se-
kretarzem komisji. Dlaczego? Dlatego że uważamy, że 
to jest niezmiernie ważny element państwa pracy, mają-
cy coraz większe znaczenie. Państwo nadali to znaczenie 
poprzez odpowiednią zmianę regulaminu i dodanie etapu 
konsultacji społecznych. Ten zespół ma też przygotować 
te konsultacje. Chodzi o to, żeby one były mądrze prze-
prowadzone, w taki sposób, żeby osiągnąć skutek, żeby to 
nie były pozorne, tylko rzeczywiste konsultacje społeczne. 
Uważamy, że na początku będzie to wystarczający zespół, 
ale cały czas będziemy się przyglądać, oceniać jego pracę 
i rozwijać go, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

Nie ukrywam też, że rządowe zespoły na poziome cen-
tralnym i na poziomie ministerstw są większe. Ale proszę 
pamiętać, że rząd zajmuje się też częścią legislacji, którą 
my się nie zajmujemy i której jest więcej niż na poziomie 
ustawy. To są rozporządzenia i zarządzenia, które na pozio-
mie oceny skutków regulacji jakby dodają więcej pracy. To 
stanowi gros pracy rządowej części eksperckiej. A nieba-
gatelnym elementem, który musieliśmy wziąć pod uwagę 
przy okazji liczebności tego zespołu, jest to, że tak naprawdę 
jest mały, niewielki czy żaden – można by było powiedzieć 
na koniec – rynek pracy ludzi z takimi umiejętnościami. 
Chcemy pozyskać jedną osobę, maksymalnie dwie osoby, 
które już to robiły, z takimi umiejętnościami. Tu trzeba 
mieć wykształcenie ogólne teoretyczne, ale też bardzo dużą 
praktykę. Dlatego liczymy się z tym, że będzie nam bardzo 
trudno pozyskać takie osoby na rynku pracy. Pozostawiamy 
sobie też taki margines, jeśli chodzi o korzystanie z osób, 
które są w Kancelarii Senatu. Mamy takich pracowników, 
którzy mogą się douczyć, nabyć nowe umiejętności, ale 
posiadają już odpowiednie wykształcenie. Można też zna-
leźć na rynku pracy młodych ludzi z wykształceniem pre-
ferowanym przez nas ze względu na te stanowiska pracy 
i te umiejętności. Mamy przeprowadzoną dosyć wnikliwie 
penetrację rynku pracy, a jednocześnie doskonale wiemy, 
jakich umiejętności, z punktu widzenia zawodowego i praw-
nego, będziemy potrzebować. Liczymy się z tym, że bę-
dziemy rozwijać ten zespół. Ale to jest też tak, że on musi 
odpowiadać na państwa zapotrzebowanie. Tak? W związku 
z tym jeżeli zapotrzebowanie senatorów będzie większe, to 
będziemy ten zespół rozwijać. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Witam pana przewodniczącego, senatora Mieczysława 

Augustyna.
Ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy 

tego projektu w układzie zadaniowym. W pkcie 121 mamy 
wsparcie merytoryczne parlamentarzystów. Co wchodzi 
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rytoryczne poprzez ogłaszanie konkursów, najpierw na 
poziomie konkursu wewnętrznego. Wtedy dajemy szansę 
tym pracownikom Kancelarii Senatu, którzy mają dorobek, 
spełniają kryteria i chcieliby zmienić stanowisko pracy. 
A jeśli nie obsadzimy nowego stanowiska pracy w drodze 
naboru wewnętrznego, to ogłaszamy nabór zewnętrzny. 
Jeśli tylko na ten nabór zewnętrzny będą się nam zgłaszały 
osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, oczywiście 
spełniające kryteria na dane stanowisko merytoryczne, to 
mamy taki obowiązek i będziemy je preferować przy za-
trudnieniu w Kancelarii Senatu. A w ten sposób obniżać 
składki na PFRON, które są naszą bolączką, dlatego że, 
jak państwo wiecie, mają one charakter kary. Tak napraw-
dę obowiązek odprowadzenia w ciągu roku tych składek 
ogranicza możliwy do wykorzystania fundusz wynagro-
dzeń. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z panów senatorów chciałby zabrać 

głos?
Jeżeli nie, to ja bardzo dziękuję pani minister za za-

prezentowanie projektu i za wyczerpujące odpowiedzi na 
nasze pytania.

Proponuję, aby komisja przyjęła do wiadomości przed-
stawiony projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016, 
pozytywnie go zaopiniowała i rekomendowała do dalszych 
prac legislacyjnych.

Kto z panów senatorów jest za? (3)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo pani minister, pani dyrektor, panom 

senatorom i panu legislatorowi.
Zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja mam tradycyjne pytanie. Czy w składkach, które 

państwo pokazujecie, są składki na PFRON? A jeżeli tak, 
to czy przewidujecie państwo ich zmniejszenie poprzez 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska:
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Oczywiście to jest tak: budżet jest kształtowany w ten 

sposób, że na etapie projektowania nie wolno nam wyłą-
czyć odrębnego paragrafu w postaci składek na PFRON. 
Musimy to ująć w wynagrodzeniach, uznając, że o tyle nam 
się zmniejszą wynagrodzenia, o ile nie spełnimy kryteriów 
ustawowych. Tak? W związku z tym w tym roku odprowa-
dzamy składkę na PFRON – i pewnie w przyszłym roku też 
będziemy odprowadzać, jeżeli nic się nie zmieni, ale o tym 
powiem za chwilę. To jest około 220 tysięcy zł. Uszczupla 
nam to fundusz wynagrodzeń kancelarii.

A czy my nie staramy się i czy my nie chcemy? My 
bardzo chcemy, ale, uczciwie powiem, jest bardzo nikła, 
prawie zerowa fluktuacja w kancelarii, jeżeli chodzi o pra-
cowników. W związku z tym nie ma ogłaszanych naborów. 
Ale w tym roku odbył się ogłaszany nabór i nikt się nie 
zgłosił. Jak państwo wiecie – zmieniliście niedawno ustawę 
o służbie cywilnej, a także ustawę, która nas obowiązuje, 
o urzędnikach państwowych, gdzie jest zapisany obowią-
zek preferencji przy naborze osób niepełnosprawnych. 
Jednakowoż nie jestem w stanie zagwarantować takie-
go zatrudnienia, mimo że są możliwości, bo zwyczajnie 
nikt z osób niepełnosprawnych się do nas nie zgłosił. Nie 
mogliśmy skorzystać z tej preferencji i jednocześnie nie 
mogliśmy uszczuplić naszych składek na PFRON, nieste-
ty. Mam nadzieję, że jeśli tylko będą ogłaszane… Zasadą 
w kancelarii jest nabór pracowników na stanowiska me-
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