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PRACOWNIK BIURA SENATORSKIEGO 

 

Senator może zatrudniać pracowników w biurze we własnym imieniu na czas 

określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu. Zatrudniając pracowników  

na podstawie umowy o pracę, senator staje się pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.  

W stosunku do swoich pracowników senator jest płatnikiem składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Sporządza w tym celu wymaganą dokumentację i dokonuje rozliczeń finansowych z urzędem 

skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (por. także → BIURO SENATORSKIE).  

Jako pracodawca senator prowadzi akta osobowe pracowników i dokumentację  

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz 

w przepisach wykonawczych do niego. Dokumentacja ta podlega obowiązkowi 

przechowywania po ustaniu zatrudnienia, dlatego też przy likwidacji biura senatorskiego 

należy ją archiwizować zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Należy zwrócić uwagę na nowe przepisy 

dotyczące okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (nie mylić  

z aktami pracowniczymi!), z których wynika nowy obowiązek pracodawcy dotyczący 

pracowników, z którymi umowa o pracę została zawarta od początku 2019 r. Obowiązek ten 

polega na tym, że w razie zakończenia stosunku pracy, obok świadectwa pracy, pracodawca 

musi przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji 

pracowniczej (10 lat) oraz o skutkach upływu terminu jej przechowywania. 

  Kopie dokumentacji osobowej (umowy o pracę, aneksy do umów o pracę oraz 

świadectwa pracy) senator przekazuje na bieżąco do Kancelarii Senatu, gdzie są one 

ewidencjonowane. Wysokość oraz składniki wynagrodzenia pracowników biura senatorskiego 

określają umowy o pracę zawarte przez senatora z pracownikami – w granicach środków 

finansowych, jakie senator otrzymuje z Kancelarii Senatu na pokrycie kosztów prowadzenia 

biura. Wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, corocznie 

waloryzowanego i ogłaszanego (SENATOROWIE → INFORMACJE → MINIMALNE 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ).  

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (składki na ZUS w części obciążającej 

pracodawcę oraz składka na Fundusz Pracy), jak również inne świadczenia dla pracowników 

wynikające z przepisów prawa pracy (odprawa emerytalna lub rentowa, odprawa pośmiertna, 

ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, badania lekarskie wstępne  

i okresowe) finansowane są z wypłacanego miesięcznie ryczałtu na prowadzenie biura.  
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Pracownikom zatrudnionym w biurach senatorskich na podstawie umowy o pracę 

mogą być wypłacane świadczenia urlopowe – zamiast tworzenia funduszu socjalnego – na 

zasadach i w wysokości określonymi w ustawie z dnia z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych. 

  Obok świadczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, 

pracownicy zatrudnieni w biurach senatorskich na podstawie umowy o pracę uprawnieni  

są do świadczeń przyznanych im przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

(art. 23 ust. 6 i 7 → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY 

PRAWNE), a więc do:  

 dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  

 nagrody za wieloletnią pracę,  

 odprawy w związku z zakończeniem kadencji.  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – popularnie zwane „trzynastką” – wypłacane jest 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (SENATOROWIE → WARUNKI 

WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE).  Zasadniczo warunkiem 

jego otrzymania jest przepracowanie w biurze senatora co najmniej 6 miesięcy w danym roku 

kalendarzowym (ustawa określa wyjątki od tej zasady – okoliczności, w których 

przepracowanie 6 miesięcznego okresu nie jest wymagane).  

Nagroda za wieloletnią pracę – zwana popularnie nagrodą jubileuszową – przysługuje 

pracownikowi w wysokości wynikającej z ogólnego stażu pracy (od 75% wynagrodzenia 

miesięcznego za 20 lat pracy do 400% wynagrodzenia za 45 lat pracy). Do stażu pracy wlicza 

się poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia.  

Odprawa w związku z zakończeniem kadencji przysługuje pracownikom 

zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Senatu na podstawie umowy o pracę. Wysokość 

odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia w biurze senatora. Jeżeli pracownik był 

zatrudniony w biurze przez co najmniej połowę okresu trwania kadencji – należy mu się 

odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli zaś pracownik był 

zatrudniony w biurze krócej niż połowę okresu trwania kadencji – odprawę wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnie niższej, odpowiednio do przepracowanego okresu.  

Na senatorze jako pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia uprawnień do tych 

świadczeń i wypłacenia ich pracownikom ze środków finansowych przekazanych senatorowi 

specjalnie na ten cel z budżetu Kancelarii Senatu. Środki finansowe senator otrzymuje po 

złożeniu udokumentowanego wniosku nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem 

wypłaty danego świadczenia. 

 


