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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2014 z wydatków budżetowych biur senator-
skich VIII kadencji Senatu RP.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Witam serdecznie państwa
Otwieram sześćdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam na dzisiejszym posiedzeniu panią minister Ewę 

Polkowską, szefa Kancelarii Senatu, i panią dyrektor Biura 
Finansowego, panią Agnieszkę Szlązak.

Dzisiaj mamy w porządku posiedzenia jeden punkt: 
rozpatrzenie sprawozdania za rok 2014 z wydatków budże-
towych biur senatorskich VIII kadencji Senatu RP.

Prosiłbym panią minister o krótkie zreferowanie.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, przedstawione przez Kancelarię 

Senatu komisji regulaminowej sprawozdanie z wydatków 
budżetowych biur senatorskich ósmej kadencji obejmu-
je okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Jeśli chodzi 
o podstawy prawne i zasady wydawania środków oraz 
wysokość przyznanych środków, to myślę, że nie muszę 
tego przypominać, bo sprawozdanie z wydatków biur se-
natorskich jest przygotowywane przez kancelarię co roku. 
Chciałabym powiedzieć, że wszyscy senatorowie zgodnie 
z przepisami w terminie do 31 stycznia złożyli rozliczenie 
środków wydatkowanych w biurach senatorskich w ze-
szłym roku. Złożone dokumenty potwierdzają poniesione 
w roku 2014 wydatki i zostały sporządzone zgodnie z na-
szymi wewnętrznymi regulacjami.

Sprawozdanie z wydatków budżetowych biur obejmuje 
wszystkie środki finansowe, jakie senatorowie otrzymują 
z kancelarii na funkcjonowanie biur senatorskich na pod-
stawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
Są to środki na bieżące funkcjonowanie biura; są to także 
środki przeznaczone na remont i wyposażenie, wypłacane 
jednorazowo w trakcie kadencji; są to ponadto środki na 
opinie, ekspertyzy i tłumaczenia, a także szeroko rozumiane 
usługi internetowe refundowane w trakcie roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, te wydatki zostały 
państwu zaprezentowane w podziale na trzynaście jedno-
stek klasyfikacyjnych, kategorii wydatków występujących 
w większości biur senatorskich. Króciutko powiem o ko-
lejności tych kategorii wydatków. Najwyższą w ujęciu 

kwotowym i procentowym grupę wydatków stanowiły wy-
nagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę – to jest w ogółem 37,93 % wszystkich 
wydatków. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w biurach senator-
skich było zatrudnionych stu osiemdziesięciu dziewięciu 
pracowników, a liczba etatów wynosiła sto czterdzieści je-
den. A z najnowszych danych, do których mieliśmy dostęp, 
na 28 września 2015 r., wynika, że obecnie jest stu siedem-
dziesięciu pięciu pracowników i 131,5 etatu. Przeciętny 
wymiar etatu, co też jest istotne, przypadający na jednego 
pracownika biura senatorskiego to 0,75 etatu. Ja co roku 
mówię – i to jest w pewnym sensie nasza rekomendacja 
dla państwa, także na przyszłą kadencję – że wprawdzie 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią największą 
grupę wydatków biur senatorskich, ale jak się spojrzy na 
liczbę etatów… A przecież etatów w biurach senatorskich 
jest więcej niż senatorów… Przeciętny wymiar etatu to 
0,75, tak jak powiedziałam, w biurach senatorskich jest 
zatrudnionych sto siedemdziesiąt pięć osób… Należałoby 
przychylić się do wielokrotnie powtarzanej przez nas proś-
by, a także rekomendacji wynikających z przekazanej pań-
stwu analizy i podnieść te wynagrodzenia. Wydaje się, że 
dobrze by było, gdyby w biurach senatorskich przeciętne 
wynagrodzenie pracowników wzrosło. Na to są potrzebne 
dodatkowe środki. Obecnie przeciętne, umowne wyna-
grodzenie miesięczne brutto w przeliczeniu na pełen etat 
wynosi 2973 zł, więc to nie są duże kwoty. Oczywiście 
trzeba wziąć poprawkę na to, że są różne okręgi wyborcze, 
gdzie jest różne nasycenie rynku pracy – zupełnie inaczej 
wygląda sytuacja w Warszawie, a zupełnie inaczej w innych 
miejscach w Polsce. Ale pewnie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że mimo wszystko to przeciętne, umowne wyna-
grodzenie pracowników biur w przeliczeniu na pełen etat 
w wysokości 2973 zł brutto jest naprawdę nieduże.

Drugim co do wielkości wydatkiem o istotnym procen-
towym udziale – 17,15% – są przejazdy senatorów samo-
chodem w związku z pełnieniem mandatu…

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, powinniśmy odnosić zarobki pracowni-

ków biur do przeciętnego wynagrodzenia. Po prostu po-
patrzmy, jak się mają wynagrodzenia pracowników biur 
w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia – przecież to 
jest jakieś 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli pra-
cownicy senatorów Rzeczypospolitej nie zarabiają nawet 
przeciętnego wynagrodzenia…

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 03)
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I wreszcie na szóstym miejscu w strukturze wydatków 
biur plasują się koszty usług telekomunikacyjnych, pocz-
towych, bankowych; to jest 4,5% wydatków w ramach 
globalnej kwoty.

A pozostałe wydatki są już na poziomie poniżej 4% 
globalnej kwoty. I to są wydatki związane z zakupem ma-
teriałów biurowych, środków czystości, usług interneto-
wych, koszty podróży służbowych osób delegowanych 
przez senatorów, pracowników biur, koszty sporządzania 
opinii, ekspertyz, wydatki związane z zakupem wyposaże-
nia biur, remontem oraz naprawą i konserwacją. Wszystkie 
te pozostałe wydatki łącznie stanowią 10,38% wszystkich 
wydatków biur.

Jeśli chodzi o strukturę wydatków, czyli kolejność 
i proporcje poszczególnych wydatków czy grup wydatków 
w strukturze wydatków wszystkich biur, to ona od wielu lat 
się nie zmienia, od wielu lat jest dokładnie taka sama.

Z mojej strony to wszytko. Jeśli mają państwo pytania, 
to jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ja pozwolę sobie na krótki komentarz dotyczący chyba 

najistotniejszej kwestii, która została tu poruszona, a mia-
nowicie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracow-
ników. No, wszyscy senatorowie – a wiem to z rozmów 
– borykają się z problemem niemożności zatrudnienia osób 
o odpowiednich kwalifikacjach. I to jest problem. Osoby 
o wysokich kwalifikacjach, które chciałyby pracować u se-
natora – należy też powiedzieć, że jest to też w pewnym sen-
sie praca prestiżowa – no, często nie mogą się zdecydować 
na to ze względu na tak niskie wynagrodzenia, ewentualnie 
pracują na pół etatu. Ale praca na pół etatu – w sytuacji 
gdy senatora stać na zatrudnienie w biurze tylko jednego 
pracownika – no, stanowi poważny problem.

Drugi problem, o którym już zresztą dyskutowaliśmy 
i którego rozwiązanie w przyszłej kadencji, mam nadzieję, 
uda się znaleźć, polega na tym, że pracownik biura sena-
torskiego jest zatrudniany przez senatora, a tak być nie 
powinno. To rodzi wiele różnych problemów w instytu-
cjach takich jak urząd skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. O wiele lepiej by było, gdyby taki pracownik 
był pracownikiem Kancelarii Senatu – wskazanym przez 
senatora, a zatrudnionym przez kancelarię. Oczywiście 
to by wymagało istotnych zmian nie tylko w ustawie, ale 
i w regulaminie, ale miejmy nadzieję, że w przyszłej ka-
dencji parlamentu takie zmiany zostaną wprowadzone. 
W przeciwnym razie, jeżeli to się nie zmieni, ze względu 
na poziom inflacji za klika lat może się okazać, że biura 
senatorskie w ogóle przestaną mieć rację bytu, bo zatrud-
nianie osób o niskich kwalifikacjach nie daje gwarancji 
właściwego wypełniania obowiązków.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:
Jeśli można, Panie Przewodniczący, bardzo krótko…
Oczywiście to by wymagało zmiany ustawy o wyko-

nywaniu mandatu posła i senatora oraz zmiany koncepcji 
przyjętej w 1996 r., kiedy ta ustawa była uchwalana. Trzeba 

(Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: W gospo-
darce, tak…)

Uważam, że to jest nawet ujmujące…
(Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Ja się w pełni 

zgadzam, dlatego co roku…)
Niektórzy mają nawet tytuł dyrektora biura…

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Panie Senatorze, ja co roku zwracam na to uwagę. Jest 
to niewątpliwie… Ta konstrukcja prawna, przyjęta bardzo 
dawno, w 1996 r., która miała sens i w dalszym ciągu ma 
sens, że pracodawcą dla pracownika biura senatorskiego 
jest senator i dostaje środki na ten cel… Ja rozumiem, że 
również ograniczona liczba środków wpływa na to, że prze-
ciętne, umowne wynagrodzenie jest tak niskie. Zazwyczaj 
jest też tak, że państwo oczekujecie od pracowników wy-
kształcenia i umiejętności na najwyższym poziomie, tym-
czasem wynagrodzenie jest rzeczywiście niewielkie. Trzeba 
też powiedzieć, że wysokość tych wynagrodzeń się nie 
zmieniła od wielu, wielu lat – od dziewięciu, a w zasadzie 
od dziesięciu lat. Tak że dynamika wzrostu wynagrodzeń, 
że tak powiem, stoi w miejscu, a tak naprawdę można by 
powiedzieć, że w ogóle nie ma tej dynami, bo zarobki pra-
cowników biur nie rosną. A przecież jak porównamy nawet 
minimalne wynagrodzenie dziesięć lat temu i teraz czy 
średnie płace w gospodarce dziesięć lat temu i teraz, to… 
No a to ma ogromne znaczenie.

Mamy informację, że po raz ostatni…
(Głos z sali: Wzrost.)
…wzrost ryczałtu dyspozycyjnego na pokrycie kosz-

tów związanych z funkcjonowaniem biura – który także 
ma wpływ na wynagrodzenie pracowników biura – miał 
miejsce w 2012 r. i to był bardzo niewielki wzrost, o 4%, 
czyli praktycznie żaden, można by powiedzieć. A przez 
ostatnie trzy lata w ogóle nic się nie działo. No i to też ma 
wpływ na to… Ja sobie zdaje sprawę z tego, że wszystkie 
koszty funkcjonowania biura rosną – i czynsze, i wydatki 
bieżące, i koszty eksploatacji. Zwracam na to uwagę, bo 
wydaje mi się, że dobrze by było przygotować… Mamy 
wszystkie dane, wszystkie analizy porównawcze, także 
w zakresie rynku pracy na obszarach, w których znajdują 
się biura senatorskie. I dobrze by było przystąpić do takiej 
spokojnej, merytorycznej oceny stanu rzeczy i podjąć dzia-
łania, które spowodują wzrost wynagrodzenia pracowników 
biur senatorskich, którzy przecież tak naprawdę… Przecież 
pracownik biura odgrywa niezmiernie ważną rolę w funk-
cjonowaniu senatora i biura senatorskiego w terenie.

Trzecim co do wielkości wydatkiem – to jest 13,35% 
– były koszty związane z utrzymaniem lokalu obejmujące 
czynsz, media, prace porządkowe, a także wynajmowanie 
sal na spotkania z wyborcami.

Czwarta pozycja, 9,7%, to są umowy-zlecenia, umowy 
o dzieło.

Następna grupa wydatków, na poziomie 5,99%, to wy-
datki związane z ogłoszeniami prasowymi i zamieszcza-
niem informacji o działalności parlamentarnej senatora, 
promocją Senatu i jego działalności, a także działaniami 
o charakterze reprezentacyjnym.
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dzić. To wymagałoby oczywiście przesunięć w budżecie 
czy w ogóle innej konstrukcji budżetu, ale wydaje się, że 
to jest możliwe do zrealizowania w przyszłej kadencji. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby jeszcze zabrać 

głos?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja w trochę innej sprawie…
Przyznaję, że nie miałem czasu, aby sięgnąć do doku-

mentów. Kończy się kadencja i myślę, że dla nas wszyst-
kich, dla senatorów interesująca byłaby kwestia, jak za-
kończyć wszystkie sprawy finansowe i administracyjne. 
Na pewno każdy z nas byłby bardzo wdzięczny za pomoc 
w tym zakresie. Bo my jesteśmy teraz, że tak powiem, 
w ogniu różnych zajęć, musimy też pomyśleć o tym, że nie 
każdemu się powiedzie, że będą zapewne duże zmiany, i że 
musimy się porozliczać, musimy o wszystkim pamiętać. 
Dobrze by było mieć taki spokój. Gdybyśmy mogli dostać 
od państwa taką, że tak powiem, ściągę czy pismo przypo-
minające, że trzeba pamiętać o tym, o tym i o tamtym… 
No, czasem może być taka sytuacja, że coś już jest nie do 
odkręcenia, że tak powiem, że ktoś się władował w jakieś 
tarapaty… Nie wiem, jak panowie, a ja teraz w ogóle nie 
mam ani czasu, ani głowy do tego, żeby się tymi sprawa-
mi zajmować. Dlatego byłoby, uważam, bardzo pomocne, 
gdyby na dwóch stronach zebrać informacje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie, skoro sprawy nie są ani oczywiste, ani 

proste, tym bardziej byłoby to potrzebne. Państwo to macie 
opanowane, a my jesteśmy amatorami w tej sprawie.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:
Panowie Senatorowie, nie ma żadnego problemu. To 

jest pierwszy sygnał, który do nas dociera w tej sprawie. 
Do tej pory myśmy nie zarzucali państwa dodatkowymi 
pismami, dlatego że nie było sygnałów, że jest taka potrze-
ba. My na bieżąco pracujemy z senatorami – przecież jest 
rozliczenie… To znaczy na koniec kadencji jest rozliczenie 
czteroletnie, ale oprócz tego co roku rozliczamy wszystkie 
środki i wszystkie wydatki biur. Poza tym senatorowie mają 
trzydzieści dni na to… Wiadomo, że teraz nie ma czasu. 
Staramy się współpracować z senatorami na bieżąco, in-
dywidualnie, zwłaszcza z tymi, którzy już nie kandydują 
ani do Senatu, ani do Sejmu. Dwudziestu senatorów nie 
kandyduje do Senatu, a dziewięciu z tych dwudziestu kan-
dyduje do Sejmu, czyli trzeba liczyć, że około jedenastu 
nigdzie nie kandyduje, podjęli taką decyzję i my z tymi 
osobami pracujemy indywidualnie. Doszliśmy do wniosku, 
że jeśli będziemy wysyłać do państwa pisma, to państwo 
będziecie się zastanawiali, co nowego się stało. Cztery lata 

też pamiętać, że to nie jest takie proste, bo to by wymagało 
nie tylko zmiany ustawy, ale w ogóle zmiany filozofii czy 
podejścia, myślenia… Gdyby pracownicy biur senatorskich 
byli pracownikami Kancelarii Senatu, wiązałoby się z tym 
wiele niedogodności, na przykład podlegaliby oni ustawie 
o urzędnikach państwowych, w której ustanowiono pewne, 
jak by to powiedzieć, ograniczenia w zatrudnianiu, w po-
staci na przykład konkursów na stanowiska, ale także… 
Jak państwo zatrudniacie pracowników biur senatorskich, 
to oni nie mają ograniczeń w zakresie… No, urzędnik pań-
stwowy nie może manifestować swoich poglądów politycz-
nych, czyli gdyby pracodawcą była Kancelaria Senatu, to 
pracownik biura tak naprawdę nie mógłby uczestniczyć 
w pracy politycznej senatora, a przecież wasza praca jest 
głównie pracą polityczną w terenie. Dlatego należy rozwa-
żyć wszystkie za i przeciw. Trzeba pamiętać także o tym, że 
gdyby pracodawcą miała być kancelaria, to ona nie mogłaby 
kontrolować na odległość wyników pracy. Prawda? A jeśli 
chodzi o kwestię stabilności zatrudnienia urzędniczego, to 
sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku pracownika 
biura, który jest zatrudniany na okres kadencji senatora. 
I o tym wszystkim należałoby podyskutować, bo to nie 
są kwestie nie do rozstrzygnięcia i nie do uregulowania, 
tylko trzeba mieć świadomość pewnych niedogodności 
w przypadku przyjęcia danego rozwiązania.

Wydaje mi się, że o wiele prostszym zabiegiem by-
łoby wydzielenie w ramach tych środków, które państwo 
otrzymują na prowadzenie biur senatorskich, środków na 
wynagrodzenia pracowników, aby te środki mogły być 
przeznaczone do wykorzystania przez senatora tylko i wy-
łącznie na zatrudnienie pracownika w biurze senatorskim 
– chodzi o to, żeby nie były one wliczane do ryczałtu na 
prowadzenie biura. A pozostałe zasady pozostałyby nie-
zmienione: państwo nadal bylibyście pracodawcą, ale mie-
libyście określone środki na wynagrodzenia pracowników, 
niewchodzące do ryczałtu na prowadzenie biura. No, są 
bardzo różne sytuacje; są też przypadki skrajne, mamy na 
przykład senatorów, którzy wykorzystują środki w skali 
roku w liczbach bezwzględnych po sto kilkanaście tysięcy 
złotych na etat na wynagrodzenie dla pracownika, ale są 
też senatorowie, którzy wykorzystują zero złotych, bo nie 
zatrudniają nikogo albo mają tylko społecznych współ-
pracowników, albo prowadzą biuro wspólnie z posłem 
i w związku z tym, to poseł… Nie wiem, mają umowę na 
prowadzenie biura i to poseł zatrudnia pracownika. Są różne 
sytuacje. Tak więc wydaje mi się logiczne i najprostsze 
do zrealizowania rozwiązanie polegające na niewłączaniu 
środków na wynagrodzenia pracowników do ryczałtu na 
prowadzenie biura, określenie jakiejś kwoty, którą każdy 
senator ma do dyspozycji, do wykorzystania w ciągu roku. 
To senator by decydował o tym, czy to będą dwa etaty, czy 
jeden etat, w zależności od tego, jakiego pracownika może 
zatrudnić. No, jeżeli to będzie wysoko wykwalifikowany 
prawnik, który pracuje na cały etat, to wiadomo, że ta kwo-
ta starczy na jeden etat, a jeżeli to będą młodzi prawnicy 
z niewielkim doświadczeniem albo nie prawnicy, tylko 
osoby mające odpowiednie kwalifikacje i wiedzę o pracy 
senatora w terenie, to mogą być dwa etaty z mniejszym 
wynagrodzeniem. Wydaje mi się, że to byłoby lepsze roz-
wiązanie niż zmiana ustawy i można by było je wprowa-
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Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś uwagi?
Skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu w dys-

kusji, informuję, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 
Senatorskich na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzy-
ła sprawozdanie za rok 2014 z wydatków budżetowych 
biur senatorskich VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej i nie zgłosiła żadnych uwag. Nikt z panów sena-
torów uwag nie zgłosił.

Bardzo dziękuję pani minister, dziękuję pani dyrektor, 
dziękuję panom senatorom, dziękuję pani sekretarz.

Zamykam posiedzenie komisji.

temu tak było, pracownicy waszych biur wiedzą, co i jak 
należy zrobić. Ale oczywiście przygotujemy… Myślę, że 
to jest istotna informacja dla wszystkich senatorów: pra-
cujemy z każdym senatorem indywidualnie. Jeżeli senator 
potrzebuje takiej ściągi, to my po prostu ją prześlemy, ale 
bałabym się przesyłać to do wszystkich, żeby nie zabie-
rać czasu tym, którzy nie potrzebują takiej ściągi. Panie 
Senatorze, przygotujemy taką informację i prześlemy ją 
panu. Jak mówię, jesteśmy do państwa dyspozycji. Nie 
mamy żadnych sygnałów, które wskazywałyby na trudności 
z tym zakresie.

Oczywiście wszystkim senatorom, którzy kandydują, 
życzę, żeby zostali wybrani ponownie, a dla nas to by ozna-
czało, że będziemy mieli mniej pracy. Dziękuję.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 26)
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