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ŚRODKI FINANSOWE  
 

W tabeli zamieszczonej poniżej zestawiliśmy wysokości środków finansowych 
przysługujących senatorowi na podstawie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora oraz aktów wykonawczych. Wysokości tych środków zależą w znacznej części od tzw. 
kwoty bazowej, ustalanej w corocznej ustawie budżetowej.  
 

Uposażenie - przysługuje senatorom, którzy spełniają warunki zapisane w art. 25 ust. 3 i 
3a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tzn. przede wszystkim w związku z wyborem 
do Senatu przebywają na urlopie bezpłatnym w dotychczasowym miejscu pracy i nie prowadzą 
działalności gospodarczej. Uposażenie odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza 
stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.  
Mowa tu o ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska państwowe objęte są tzw. mnożnikowym systemem wynagrodzeń. 
Wysokość ich wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków funkcyjnych ustala się na podstawie 
kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej oraz mnożników kwoty bazowej 
(odrębnych dla wynagrodzeń zasadniczych i dla dodatków funkcyjnych) określonych w tym 
rozporządzeniu. Uposażenie jest tym świadczeniem finansowym przysługującym senatorom, które 
może być obniżane w razie popełnienia przez senatora deliktów określonych w art. 25 ust. 5 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.  
 

Dodatki do uposażenia – liczone jako odpowiedni procent od uposażenia, przysługują 
senatorom pełniącym funkcje określone w art. 26 ust. 1 ustawy oraz uchwale nr 918 Prezydium 
Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, wypłaca 
się je miesięcznie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 35% uposażenia.  
Uposażenie oraz dodatki, o których mowa powyżej, są traktowane jako wynagrodzenie ze 
stosunku pracy. Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten 
zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym 
także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub 
zakładzie pracy.  
 

Dieta parlamentarna - przysługuje senatorom na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora, na pokrycie kosztów związanych z wydatkami 
poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju. Dieta przysługuje od dnia 
złożenia ślubowania do końca trwania kadencji w zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia 
podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. Dieta senatorska wynosi 2505,20 zł, jest wolna od podatku i 
nie może być zajęta w drodze egzekucji. Zasady obniżania a nawet utraty prawa do diety, w razie 
popełnienia przez senatora deliktu opisanego w art. 42 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, określa regulamin Senatu.  

 
Wysokość miesięcznego ryczałtu - na pokrycie kosztów związanych z 

funkcjonowaniem biura senatorskiego wynosi 15 200 zł i jest niezależna od liczby biur 
utworzonych przez senatora. Kwotę tę określa zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka 
Senatu z dnia 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich (z późn. 
zm., niepublikowane). Zarządzenie powstało na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ryczałt ten podlega rozliczeniu.  
Senator z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
może wystąpić do Marszałka Senatu z wnioskiem o podwyższenie, nie więcej niż o 50%, kwoty 
ryczałtu. 
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Wysokości innych środków finansowych - przeznaczonych na pokrycie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich określa zarządzenie nr 16 Marszałka Senatu z 
dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, 
funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich, wydane na podstawie ww. ustawy. Środki 
finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz oraz tłumaczeń wynoszą 3 000 zł i 
są wypłacane raz na rok, natomiast środki przeznaczone na remont i wyposażenie biura 
senatorskiego wynoszą 6 500 zł dla senatorów wybranych ponownie i 11 000 zł dla senatorów, 
którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji, i wypłacane są jednorazowo w ciągu kadencji. 
W roku rozpoczęcia wykonywania przez senatora mandatu wysokość środków finansowych na 
pokrycie kosztów opinii i ekspertyz wynosi za każdy miesiąc sprawowania mandatu 1/12 kwoty 
rocznej. 

 
Refundacja kosztów noclegów - poza Warszawą i miejscem zamieszkania jest 

dokonywana do kwoty 7 600 zł rocznie. W roku rozpoczęcia wykonywania przez senatora 
mandatu refundacja kosztów noclegów w miejscowościach poza Warszawą oraz miejscem stałego 
zamieszkania dokonywana jest do kwoty stanowiącej iloczyn 634 zł i liczby miesięcy wykonywania 
mandatu.  

 
Przyjęto, że koszt zakwaterowania senatora w Domu Poselskim stanowiący podstawę do 

zwrotu kosztów wynosi 100 zł za jedną dobę hotelową lub 3.000 zł miesięcznie. Dlatego 
refundację czynszu najmu mieszkania w Warszawie dla senatora spoza Warszawy ustalono 
na kwotę do 3.000 zł miesięcznie.  

 
Kancelaria Senatu pokrywa także wydatki senatora poniesione na zakup usługi ochrony 

lokali biur senatorskich utworzonych przez senatora oraz osób przebywających w tych biurach, 
świadczonej przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób i mienia do kwoty 200 zł miesięcznie.  

 
Kancelaria Senatu pokrywa również koszty związane z korzystaniem z internetu w biurze 

senatorskim, w szczególności z korzystaniem z dostępu do zasobów informacyjnych, ze środków 
komunikacji i prezentacji elektronicznej oraz innych usług oferowanych w sieci internet, na 
podstawie rachunków przedłożonych przez senatora, do kwoty 6 500 zł rocznie.  

 
Kancelaria Senatu zapewnia wypłatę senatorom niezrzeszonym środków finansowych w 

wysokości 1370 zł miesięcznie, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi ich działalności w 
Senacie w ramach wykonywania mandatu senatora. Środki te podlegają rozliczeniu.  

 
Senatorowi, który w trakcie sprawowania mandatu lub w ciągu dwunastu miesięcy po jego 

wygaśnięciu albo dwóch lat od zakończenia korzystania z urlopu bezpłatnego, przechodzi na 
emeryturę albo rentę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzech uposażeń – przy 
przejściu na emeryturę oraz jednego uposażenia – przy przejściu na rentę. W razie zbiegu 
uprawnień, z różnych tytułów, do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę, przysługuje odprawa wybrana przez uprawnionego. (art. 38 ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora).  

 
Senatorowi w związku z zakończeniem kadencji przysługuje odprawa parlamentarna w 

wysokości trzech uposażeń. Odprawa nie przysługuje, jeżeli senator został wybrany na następną 
kadencję.  

 
W razie zbiegu uprawnień do odprawy emerytalnej/rentowej z odprawą parlamentarną, 
przysługuje odprawa wybrana przez uprawnionego. 
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 Kwota w złotych 
Uposażenie senatorskie, miesięcznie  8 016,64  
Dieta w zryczałtowanej wysokości 25% wynagrodzenia podsekretarza 
stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  

2 505,20  

Dodatek za przewodniczenie komisji – 20% uposażenia, miesięcznie  1 603,33  
Dodatek przysługujący zastępcy przewodniczącego komisji – 15% 
uposażenia, miesięcznie  

1 202,50  

Dodatek przysługujący przewodniczącym stałych podkomisji – 10% 
uposażenia, miesięcznie  

801,66  

Dodatek przysługujący sekretarzom Senatu – 10% uposażenia, 
miesięcznie  

801,66  

Dodatek przysługujący członkom Komisji Ustawodawczej – 10% 
uposażenia, miesięcznie  

801,66  

Dodatek przysługujący członkom Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji – 10% uposażenia, miesięcznie  

801,66  

Uwaga: w razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków 
wypłaca się je miesięcznie w łącznej wysokości nieprzekraczającej 35% 
uposażenia, tj. kwoty  

2 805,82  

Miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 
biura poselskiego, senatorskiego lub poselsko-senatorskiego  

15 200,00  

Środki finansowe wypłacane raz na rok na pokrycie kosztów opinii, 
ekspertyz oraz tłumaczeń  

3 000,00  

Środki finansowe wypłacane jednorazowo w ciągu kadencji na remont 
lokalu biura i na wyposażenie biura w meble oraz w inne przedmioty:  
- senatorom wybranym ponownie  
- senatorom, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji  

 
 
6 500,00  
11 000,00  

Refundacja kosztów noclegów poza Warszawą i miejscem zamieszkania, 
rocznie, do  

7 600,00  

Refundacja czynszu najmu mieszkania w Warszawie dla senatora spoza 
Warszawy, miesięcznie do  

3 000,00  

Refundacja kosztów związanych z korzystaniem z internetu w biurze 
senatorskim, rocznie do  

6 500,00  

Refundacja wydatków senatora poniesionych na zakup usługi ochrony 
lokali biur senatorskich, miesięcznie do  

200,00  

Środki wypłacane miesięcznie senatorom niezrzeszonym przeznaczone 
na pokrycie kosztów obsługi ich działalności w Senacie  

1 370.00 

 


