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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2014 z wydatków budżetowych biur 

senatorskich VIII kadencji Senatu RP. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Andrzej Misiołek, Rafał 

Muchacki, 
 

  Kancelaria Senatu:  

 szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, 

 dyrektor Biura Finansowego Agnieszka Szlązak. 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 
Sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich VIII kadencji Senatu RP za okres 

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawiła szef Kancelarii Senatu Ewa 

Polkowska. Podstawą przygotowania corocznego sprawozdania były dokumenty 

przedstawione przez senatorów związane z wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie biur 

senatorskich. W sprawozdaniu ujęte są wszystkie środki finansowe, jakie senatorowie 

otrzymują z Kancelarii Senatu. Minister Polkowska poinformowała, że dokumenty dotyczące 

wydatków na działalność biur senatorskich zostały przez senatorów złożone w przewidzianym 

prawem terminie. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem podziału na 13 

kategorii wydatków. Największą grupę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 37,93% kwoty ogólnej. 

Kolejną grupę stanowiły środki wydane na przejazdy senatorów samochodami w związku z 

pełnieniem mandatu – 17,15%. Trzecią grupą wydatków budżetowych o istotnym udziale 

procentowym były koszty związane z utrzymaniem lokali – 13,35%. Kolejne grupy to wydatki 

na umowy-zlecenia i umowy o dzieło – 9,70%, zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, 

pocztowych – 4,50% i usługi internetowe – 2,83%.  

Głos w dyskusji zabrali senatorowie Andrzej Misiołek oraz Mieczysław Augustyn, wskazując 

m.in. celowość zwiększenia kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia pracowników 

zatrudnianych w biurach, gdyż obecna nie pozwala na przyjęcie na cały etat osób mających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

Innym z podnoszonych postulatów była możliwość nawiązywania stosunku pracy przez 

Kancelarię Senatu z pracownikami biur senatorskich.  

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska zgodziła się z postulatem dotyczącym wynagrodzeń, 

informując, że ostatni wzrostu wydatków wyniósł 4% i miał miejsce w 2012 r. Dodała, że takie 

zmiany wymagają nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a wobec 

pracowników biur byłaby stosowana ustawa o urzędnikach państwowych, co mogłoby 

pociągać za sobą pewne utrudnienia (przeprowadzanie naboru i organizowanie konkursów na 

stanowiska pracowników w biurach oraz zakaz manifestowania poglądów politycznych). 

Komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację i nie zgłaszała do niego uwag. 
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Konkluzja: Komisja przyjęła sprawozdanie za rok 2014 z wydatków budżetowych biur senatorskich 

VIII kadencji Senatu RP. 
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