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Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący 

nagród (w tym uznaniowych), premii i dodatków służbowych wypłaconych w latach 

2015-2020 pracownikom Kancelarii Senatu, został przekazany do Działu Petycji 

i Korespondencji Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji celem udzielenia 

odpowiedzi.

W okresie objętym wnioskiem Kancelaria Senatu wypłaciła pracownikom:

 nagrody jubileuszowe, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym 

pracownikom na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

o pracownikach urzędów państwowych, po 20, 25, 30, 35, 40 i 45 latach pracy 

(wysokość nagrody jubileuszowej jest zależna od stażu pracy pracownika w urzędach 

państwowych i wynosi od 75% do 400% wynagrodzenia miesięcznego),

 nagrody z funduszu nagród, tworzonego na podstawie art. 24 ust. 2 cytowanej 

ustawy, które są przyznawane pracownikom za wyjątkowe zaangażowanie 

i osiągnięcia w pracy zawodowej. Szczegółowe kryteria przyznawania nagród zostały 

określone w Regulaminie wynagradzania w Kancelarii Senatu, 

 nagrody kadencyjne, określone w Regulaminie wynagradzania w Kancelarii Senatu.

Pracownikom nie wypłacano premii i dodatków służbowych.

Kwoty wypłaconych nagród, w podziale na poszczególne stanowiska, zostały ujęte 

w tabelach stanowiących załączniki do pisma: Informacja o nagrodach za rok 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 (łącznie 6 załączników). 

Sieć Obywatelska -Watchdog Polska 
ePUAP: /SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
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Z poważaniem

Danuta Antoszkiewicz
wicedyrektor
/podpisano elektronicznie/
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Informacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, 

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 

Pani/Pana zgody, w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem odpowiedzi;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym organom i instytucjom; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533 

ze zm.); 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawa wymienione 

realizowane są przez Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii 

Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, e-mail: kontakt@senat.gov.pl; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych - narusza przepisy prawa.
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