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BIURO SENATORSKIE  
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, senatorowie tworzą 
biura senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie. Senator 
tworzy więc biuro indywidualnie lub wspólne z innymi senatorami bądź posłami. Działalność ta 
może być prowadzona nie tylko w jednym okręgu wyborczym. Senator może zatem utworzyć biuro 
w dowolnym okręgu lub okręgach wyborczych. Jeśli senator utworzy więcej niż jedno biuro, 
obowiązany jest wskazać biuro podstawowe. O utworzeniu lub zniesieniu biura senatorskiego 
senator niezwłocznie informuje Kancelarię Senatu. Biuro senatorskie powinno być oznaczone w 
sposób widoczny i czytelny, ze wskazaniem dni i godzin pracy biura oraz numeru telefonu i adresu 
poczty elektronicznej. Informacje o funkcjonowaniu biura senator przekazuje Kancelarii Senatu.1 

Ma też obowiązek założenia w terminie 60 dni rachunku bankowego biura (gdy utworzy więcej niż 
jedno biuro, obowiązek założenia rachunku dotyczy biura podstawowego); na konto to 
przekazywany jest bowiem przysługujący senatorowi ryczałt na pokrycie kosztów związanych z 
funkcjonowaniem biur. Przepisy nie ustalają procedury ani terminu założenia biura, nie określają 
też organizacji ani sposobu jego funkcjonowania (w istocie biuro jest jedynie zespołem środków 
materialnych i niematerialnych służących obsłudze działalności senatora w terenie). To senator 
decyduje gdzie i kiedy założy biuro oraz określa jego pomocniczą funkcję w swojej działalności 
terenowej. Mandat parlamentarny ma bowiem charakter wolny, co oznacza, że ustalenie sposobu 
jego sprawowania należy do senatora, który będąc reprezentantem całego narodu, ma prawo do 
działania zgodnie z własnymi przekonaniami i orientacją polityczną. Niezależnie od swoich 
działań, senator nie może być odwołany przez wyborców przed końcem kadencji.  
 
1 Na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Marszałka Senatu z dnia 7 listopada 2019 r. w 
sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich.  
 

Do prowadzenia biura parlamentarzyście niezbędny jest lokal. Wymaga to zawarcia umowy najmu 
lokalu (lub podobnej), która będzie podstawą korzystania przez senatora z pomieszczeń 
przeznaczonych na siedzibę biura. Lokal odpowiadający oczekiwaniom senatora powinien 
równocześnie spełniać warunki określone dla pomieszczeń, w jakich przebywają i pracują ludzie – 
zatem spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wskazane też jest aby lokal biura był dostępny dla osób niepełnosprawnych (podjazd, parter lub 
wygodna winda, tzw. koperta na najbliższym parkingu).  
W celu obsługi swojej działalności w terenie senator może zatrudniać w biurze we własnym 
imieniu pracowników na czas określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Zatrudniając 
pracowników na podstawie umowy o pracę, senator staje się pracodawcą w rozumieniu Kodeksu 
pracy.  
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych senator musi 
zgłosić biuro senatorskie, będące jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
jako płatnika składek ubezpieczenia społecznego. Wypełnia w tym celu i przekazuje druk ZUS 
ZPA. Kopie złożonych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te 
dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich 
przesłania do ZUS. Senator powinien także zgłosić biuro senatorskie do urzędu statystycznego 
właściwego ze względu na siedzibę biura, w celu nadania numeru identyfikacyjnego (REGON).  
Biuro senatorskie nie jest podmiotem prawnym (jak wspomniano, jest ono jedynie zespołem 
składników materialnych i niematerialnych służących obsłudze działalności senatora w terenie). 
Podmiotem praw i obowiązków jest tu senator, który we własnym imieniu zawiera wszelkie 
umowy związane z funkcjonowaniem swojego biura (stroną takiej umowy jest senator, a nie jego 
biuro).  
Środki finansowe przysługujące senatorowi na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 
jego biur senatorskich (ryczałt) to środki publiczne – nie mogą być one wykorzystywane na inne 
cele. Ze środków tych nie wolno również finansować zobowiązań wynikłych z umów zawieranych z 
osobami bliskimi (małżonkiem, krewnymi oraz spowinowaconymi w linii prostej, a także w linii 
bocznej do drugiego stopnia oraz związanymi z senatorem tytułem przysposobienia, opieki lub 
kurateli). Oznacza to m.in., że nie można odpłatnie korzystać z lokali należących do osób bliskich, 
zlecać im odpłatnych usług itp. Wysokość ryczałtu jest stała, niezależna od liczby biur  
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otworzonych przez senatora. Kancelaria Senatu pomaga w tworzeniu i organizowaniu biura 
senatorskiego.  
Ryczałt na bieżące funkcjonowanie biura to obecnie 15 200 zł miesięcznie, przy czym senator z 
orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do Marszałka Senatu o jego 
podwyższenie, nie więcej niż o 50% tej kwoty, dołączając do wniosku orzeczenie o 
niepełnosprawności.  
W miesiącu utworzenia biura oraz w miesiącu zakończenia wykonywania mandatu środki 
finansowe ustala się w wysokości zmniejszonej – proporcjonalnie do liczby dni funkcjonowania 
biura w tych miesiącach. Decyzje w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych na 
prowadzenie swojego biura podejmuje senator, uwzględniając ich przeznaczenie w szczególności 
na:  

 wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników biura (także ich świadczenia 
urlopowe),  

 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, koszty opracowań i tłumaczeń,  
 opłaty za czynsz, energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, wodę, drobne remonty 

pomieszczeń, usługi porządkowe,  

 koszty przejazdów samochodami, związanych z wykonywaniem mandatu – do 3 500 km 
miesięcznie (samochodem, z którego senator korzysta na podstawie przysługującego mu 
tytułu prawnego, przy zastosowaniu maksymalnych stawek za 1 km przebiegu określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy; 
senatorowie, którym w związku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyznano podwyższony miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów związanych z 
funkcjonowaniem biura senatorskiego, mogą ubiegać się o zwiększenie, nie więcej niż o 
50%, miesięcznego limitu kilometrów na przejazdy samochodem związane z 
wykonywaniem mandatu, składając w tej sprawie wniosek do Marszałka Senatu);  

 przejazdy taksówkami, związane z wykonywaniem mandatu,  
 koszty podróży, delegacji służbowych i szkoleń pracowników biura oraz koszty podróży i 

delegacji służbowych społecznych współpracowników senatora, poniesione przy realizacji 
zadań związanych z wykonywaniem mandatu senatorskiego,  

 opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, w tym koszty usług telekomunikacyjnych 
świadczonych senatorowi w Domu Poselskim, hotelu lub mieszkaniu prywatnym, w 
którym senator jest zakwaterowany w Warszawie,  

 koszty oprogramowania, usług poligraficznych, materiałów biurowych i środków czystości,  
 zakup składników majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej ustalonej 

kwoty,  

 wydatki reprezentacyjne, promocję Senatu i jego działalności, podejmowanie delegacji 
zagranicznych.  

Dodatkowo raz na rok wypłacane są środki na opinie, ekspertyzy i tłumaczenia związane z 
pracami Senatu i jego organów w zakresie legislacji, wykonywaniem mandatu senatorskiego oraz 
na prace studyjne (badania, ekspertyzy długofalowe). Obecnie jest to kwota 3 000 zł. W roku 
rozpoczęcia wykonywania przez senatora mandatu kwota ta jest proporcjonalna do liczby 
miesięcy funkcjonowania biura senatorskiego, przyjmując, że za każdy miesiąc przysługuje 1/12 
kwoty rocznej, czyli 250 zł.  
Jednorazowo w ciągu kadencji wypłacane są środki na remont lokalu biura i jego wyposażenie w 
meble oraz inne przedmioty. Dla senatorów wybranych ponownie w kwocie 6 500 zł, zaś dla 
senatorów, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji – 11 000 zł.  
Niezależnie od liczby biur, które utworzy senator, stała jest liczba sprzętów techniki biurowej, w 
jaki Kancelaria Senatu je wyposaża. Kancelaria zapewnia senatorowi: komputer z monitorem i 
drukarką, kserokopiarkę i telefaks z automatyczną sekretarką. Na pisemny wniosek senatora Szef 
Kancelarii Senatu może mu przyznać drugi komputer z monitorem i drukarką. Kancelaria 
pokrywa koszty instalacji i ubezpieczenia tego wyposażenia. Wspomniany sprzęt oraz inne 
wyposażenie biura, stanowiące środki trwałe, zakupione przez senatora ze środków przekazanych  
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mu w ramach ryczałtu są własnością Skarbu Państwa i podlegają ewidencji inwentarzowej 
prowadzonej przez biuro senatorskie i Kancelarię Senatu.  
Kancelaria Senatu pokrywa też koszty związane z korzystaniem z internetu, 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. W roku rozpoczęcia wykonywania przez 
senatora mandatu refundacja kosztów, o których mowa powyżej, dokonywana jest do kwoty 
stanowiącej iloczyn 542 zł i liczby miesięcy wykonywania mandatu, nie niższej niż 2 000 zł.  
Podczas pełnienia mandatu, do 31 stycznia każdego roku senator jest obowiązany przekazywać 
Kancelarii Senatu rozliczenie środków finansowych, jakie w poprzednim roku otrzymał na 
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura. Natomiast w terminie 60 dni po 
zakończeniu kadencji lub wygaśnięciu mandatu senator jest zobowiązany do likwidacji swojego 
biura, przekazania wyposażenia do Kancelarii Senatu oraz złożenia rozliczenia finansowego 
środków przekazanych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura – w tym zwrotu 
otrzymanych środków finansowych a niewydatkowanych na funkcjonowanie biura senatorskiego 
(podstawę rozliczenia finansowego stanowią dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków – 
np. umowy i związane z nimi listy płac lub opłacone rachunki, faktury).  
Senator, będąc zobowiązany do likwidacji biura w terminie 60 dni od zakończenia kadencji (jeśli 
nie został wybrany do Senatu następnej kadencji) lub wygaśnięcia mandatu w trakcie jej trwania, 
gromadzi w tym terminie w swoim biurze senatorskim (gdy ma więcej niż jedno, w wybranym 
biurze) składniki majątku trwałego, celem rozliczenia się i protokolarnego przekazania Kancelarii 
Senatu. Po likwidacji biura senatorskiego jego dokumentacja podlega archiwizacji stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
Zastrzec należy, że przez działalność senatora w terenie, o jakiej mowa w przepisie art. 23 ust. 1 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (stanowiącym podstawę tworzenia biur), należy 
rozumieć wszelką działalność poza Senatem związaną ze sprawowaniem przez niego mandatu 
parlamentarnego, czyli taką działalność poza Izbą, która mieści się w granicach realizacji funkcji 
członka parlamentu (obejmuje ona zatem wszelkie te czynności poza parlamentem, do których 
podjęcia senator jako parlamentarzysta jest uprawniony lub zobowiązany prawem i które łączą się 
bezpośrednio z wykonywaniem merytorycznych obowiązków członka parlamentu).  
Biura senatorskie (ich lokale i wyposażenie) nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 
działalności innego typu (np. gospodarczej, organizacyjnej działalności partyjnej czy prowadzenia 
kampanii wyborczej), a z ryczałtu na ich prowadzenie można pokrywać wyłącznie te koszty, które 
są związane z wykonywaniem mandatu parlamentarnego. Przepisy zakazują wprost 
wydatkowania środków finansowych, jakie senatorowie otrzymują na pokrycie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem biur obsługujących ich działalność w terenie, na cele inne niż 
związane z wykonywaniem mandatu senatorskiego lub funkcjonowaniem tych biur. 


