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SZEF

KĄNCEI ARll SEJMU

Warszawa, dnia

ł

mĄa2016 r.

BoP-n-029-4(2)lI6

panie posłanki
panowie posłowie
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informuję, źe weszĘ w Ęcie następujące przepisy:
zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów
działalnościklubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur;
zarządzenie nr 2 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmteniające zarządzenie w sprawie określeniawysokościryczałtu na pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselskosenatorskich;
uchwała nr 19 Prezydium Sejmu z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określeniawysokościśrodków finansowych na prowadzenie obsługi posła
nięzrzeszonego w S ejmie.

Zarządzenie nr 1 Marszalka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 r.
wprowadziło od dnia 1 stycznia 2016 r. nowe wysokości środków finansowych na:

osobowe koszty eksploatacji samochodów służbowychKancelarii Sejmu

przekazanych przewodniczącym klubów poselskich i parlamentarnych oraz klubom
poselskim i parlamentarn5rm, tj.:
o 7 .040 zł mtesięcznie na klub |iczący do 100 posłów,
o 10.560 złmtesięcznie na klub liczący od l01 do 200 posłów,
o 14.080 zł miesięcznie na klub liczący powyzej 200 posłów;
zatrudnienie w biurze klubu poselskiego lub parlamentarnego pracownika
posiadającego wykształcenie prawnicze w celu wspierania działalnościklubu
związanej z procesem tworzenia prawa, tj.:
o 10.500 złmiesięcznie na klub liczący do 30 posłów,
o 15.750 złmiesięcznie na klub liczący od 31 do 100 posłów,
o 21 .000 zł mtesięcznie na klub liczący powyzej 100 posłów;
pozostałą dziaŁa|nośc,klubów i kół poselskich i parlamentamych oraz ich biur, tj.:
o I.370 zł miesięcznie na jednego posła - człorlka koła lub klubu liczącego do 50
posłów,
o 1.285 zł miesięcznie na jednego posła - członka klubu liczącego od 51 do 100
posłów,
o I.204 zł miesięcznie na jednego posła - członka klubu liczącego powyżej 100
posłów.
Wyrównanie wypłaconych klubom i kołom poselskim od dnia 1 stycznia 2016 r. środków
finansowych na pokrycie wyżej w5rmienionych kosztów ich działalnościnastąpiło wraz
zwypłatą środków za miesiąc maj 2016 r.

Zarządzenie nr 2 Marszałka Sejmu i Marszalka Senatu z dnia 28 kwietnia 2016 r.
wprowadziło nową wysokośćmiesięcznego ryczałil na pokrycie kosztów zwtązanych
z funkcjonowaniem biura poselskiego (poselsko-senatorskiego). Miesięczny ryczałt na
działalnośćbiura poselskiego od dnia 1 maja 2016 r, wlmosi 13.200 zł.
Uchwała nr 19 Prezydium Sejmu z dnia 29 kwietnia 2016 r. wprowadziła nowy limit
środków finansowychprzeznaczonych na prowadzenie obsługi posła nięzrzęszonęgo w Sejm.
Miesięczny limit na obsługę posła niezrzeszonego od dnia 1 sĘcznia 2016 r. wynosi
1.370 zł., a jego wyrównanie nastąpi na podstawie faktur lub rachunków przedłożonych przęz
p o słów nie zr ze szony ch.
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