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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 434) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu wprowadza możliwość nadania 

Straży Marszałkowskiej sztandaru. Z uzasadnienia załączonego do projektu przedmiotowej 

ustawy wynika, że zmiana ta „(…) stanowi dopełnienie obecnego art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 

16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Zgodnie z tym przepisem, strażnicy Straży 

Marszałkowskiej wykonują również zadania reprezentacyjne, w szczególności w ceremoniale 

powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz w asystach honorowych (...)”. 

W związku z powyższym ustawa umożliwia Marszałkowi Sejmu, w drodze 

zarządzenia, nadanie sztandaru Straży Marszałkowskiej, a także określenie jego wzoru. 

Ponadto ustawa określa wymogi oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego 

w stosunku do strażników Straży Marszałkowskiej. 

W myśl art. 128 ust. 3 ustawy o Biurze Ochrony Rządu wymogi kwalifikacyjne 

oraz tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do strażników Straży 

Marszałkowskiej określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia. 

Wymieniony przepis budził wątpliwości, co do jego zgodności z Konstytucją RP, 

z uwagi na to, że przewidziane w nim zarządzenie Marszałka Sejmu nie mieści się w katalogu 

źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 2 Konstytucji RP 

zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych 

oraz innych podmiotów. Dodatkowo w myśl art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt nie może być 

obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego 

osoby. Należy dodać, że problematyczne zarządzenie miało obejmować nie tylko osoby 

znajdujące się w strukturze Straży Marszałkowskiej i podporządkowane Marszałkowi Sejmu, 

ale także dotyczyłoby osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Straży Marszałkowskiej. 

W związku z powyższym w ustawie zostały określone wymogi, jakie musi spełniać 
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osoba pełniąca obowiązki strażnika Straży Marszałkowskiej. 

Sprecyzowane zostały także zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

które poprzedzać będzie przyjęcie kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej. 

Ponadto w świetle przyjętych rozwiązań Szef Kancelarii Sejmu będzie mógł wyrazić 

zgodę na zatrudnienie na stanowisku strażnika Straży Marszałkowskiej, przez okres 

nie dłuższy niż 15 miesięcy, osoby, która nie spełnia wymogu dopuszczenia do posiadania 

broni palnej lub posiadania kwalifikacji pożarniczych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisu dającego Marszałkowi Sejmu możliwość nadania sztandaru Straży Marszałkowskiej. 

Przepis ten wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r. pochodziła 

z przedłożenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1570). Prace nad projektem 

ustawy, w tym pierwsze czytanie, prowadziła wymieniona Komisja. Efekt tych prac został 

zawarty w jej sprawozdaniu (druk nr 1609), w którym w odniesieniu do przedłożenia 

wprowadzone zostały zmiany o charakterze doprecyzowującym, a także zmieniona została 

data wejścia w życie ustawy. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 27 sierpnia 2013 r. została 

zgłoszona poprawka wprowadzająca zmiany dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania 

badań fizycznych strażników Straży Marszałkowskiej. Poprawka ta wprowadziła także 

przepis, w myśl którego strażnicy Straży Marszałkowskiej oraz kandydaci na strażników 

Straży Marszałkowskiej będą podlegali obowiązkowym badaniom psychologicznym. Ponadto 

minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do określenia, po porozumieniu 

z Szefem Kancelarii Sejmu, w drodze rozporządzenia, zakresu i trybu przeprowadzania badań 

psychologicznych oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania tego rodzaju badań. 

W związku z powyższym projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji 

Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia zgłoszonej poprawki i przedstawienia 

dodatkowego sprawozdania (druk nr 1609-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

poprawka ta uzyskała poparcie. 

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta jednogłośnie. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Przedmiotowa ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


