






Monitoring 459 biur  

• bezpośredni kontakt 

• analiza stron internetowych 

• analiza sprawozdao finansowych 

• opracowanie rekomendacji dla każdego biura 

• stworzenie rankingu 

 



Punktacja 

• odpowiedzi na e-maile (do 16 punktów) 

• odbieranie telefonów (do 6 punktów) 

• odpowiedź na ankietę (10 punktów) 

• badanie strony internetowej posła (do 8 punktów) 

 

W badaniu każde podstawowe biuro poselskie 
mogło uzyskad maksymalnie 40 punktów 















„Czarna lista” biur poselskich  
(0 punktów) 

Stefan Niesiołowski PO 

Alicja Olechowska PO 

Tadeusz Ross PO 

Witold Czarnecki PiS 

Szymon Stanisław Giżyński PiS 

Mirosława Masłowska PiS 

Waldemar Wiązowski PiS 

Ryszard Zbrzyzny SLD 

Cezary Atamańczuk niezrzeszony 



„Czarna lista” biur poselskich  
(1 punkt) 

Waldemar Pawlak PSL 

Piotr Cybulski niezrzeszony 



„Czarna lista” biur poselskich  
(2 punkty) 

Leszek Korzeniowski PO 

Piotr Van der Coghen PO 

Stanisław Żmijan PO 

Karol Karski PiS 

Waldemar Wrona PiS 

Henryk Gołębiewski SLD 

Bogdan Lis niezrzeszony 



„Czarna lista” biur poselskich  
(3 punkty) 

Andrzej Buła PO 

Stanisław Żelichowski PSL 

Ludwik Dorn niezrzeszony 



„Czarna lista” biur poselskich  
(4 punkty) 

Lidia Staroń PO 

Tomasz Latos PiS 

Jacek Kowalik SLD 

Marian Filar niezrzeszony 

Andrzej Celiński niezrzeszony 
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Przeciętna struktura wydatków z ryczałtu 

wynagrodzenie pracowników

przejazdy samochodami

najem lokalu

koszty telekomunikacji

koszty umów zlecenia i o dzieło

materiały biurowe, prasa, książki
oraz koszty związane z
zapewnieniem bezpieczeostwa i
higieny pracy



Napotkane trudności 

 



Jakośd pracy biur poselskich zasadniczo nie jest 
zróżnicowana w zależności od barw politycznych. 



Poniżej przeciętnej wypadają: 

• członkowie Prezydium Sejmu  

• szefowie klubów poselskich  

(średnia nota 11,9 p. przy średniej wyliczonej dla 
wszystkich posłów powyżej 13,5 p.)  

• członkowie Rady Ministrów (12,7 p.)  

• sekretarze stanu (12,6 p.). 



Najlepsi w rankingu 

Najwyższą notę (38 punktów) w rankingu uzyskało 
biuro posłanki Elżbiety Zakrzewskiej z okręgu 
legnickiego (klub SLD).  

 

Wysokie noty zebrali także: 

Krystyna Łybacka (SLD) - 36 

Stanisław Gawłowski (PO) - 35 

Grażyna Ciemniak (SdPL) - 35 



W kategoriach egzaminu 

• tylko 13 biur uzyskało noty powyżej 30 p. 
(ponad 75%) 

• aż dziewięciu posłów nie otrzymało w 
rankingu ani jednego punktu 

• 124 biura nie uzyskały w badaniu nawet 10 
punktów (25%) 



Rekomendacje 

 



www.naszebiura.pl 



Dziękujemy i zapraszamy do zadawania 
pytao 

 


