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Czuwanie nad bezpieczeństwem senatorów i osób 

przebywających na terenie Kancelarii Senatu należy do Straży 

Marszałkowskiej i Biura Ochrony Rządu. Straż Marszałkowska jest 

umundurowaną formacją, podlegającą Marszałkowi Sejmu. Biuro 

Ochrony Rządu podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

W budynku Senatu Straż Marszałkowska zajmuje kilka 

posterunków kontrolnych. Pierwszy znajduje się przy wejściu 

głównym (B II). Do obowiązków pełniących tam dyżur strażników 

należy sprawdzanie, czy osoby wchodzące do budynku mają 

dokumenty upoważniające do poruszania się po terenie Sejmu i 

Senatu. Drugi posterunek Straży Marszałkowskiej, przed salą 

posiedzeń Senatu, jest organizowany w czasie obrad plenarnych. 

Zarządzenie Marszałka Senatu wskazuje osoby, które mogą 

uczestniczyć w posiedzeniu oprócz senatorów. W sytuacjach 

wymagających zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa mogą być 

też organizowane dodatkowe posterunki. 

Wchodzące do budynku Senatu osoby (z wyjątkiem 

parlamentarzystów) i wnoszone bagaże podlegają kontroli 

pirotechniczno-radiologicznej. 

Posterunek Straży Marszałkowskiej przy wejściu B II jest 

wyposażony w specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania kontroli 

pirotechnicznej i radiologicznej, obsługiwany przez funkcjonariusza 

Biura Ochrony Rządu. 

Sprawdzeniu podlega również korespondencja skierowana na 

adres Kancelarii Senatu. Przesyłki są prześwietlane za pomocą 

specjalistycznych urządzeń. Czynności te są potwierdzane czerwoną 

pieczęcią Biura Ochrony Rządu na kopercie. W szczególnych 

przypadkach, gdy okaże się, że przesyłka może stanowić zagrożenie, 

jest poddawana kontroli dodatkowej, polegającej na częściowym 

rozcięciu i pobraniu próbki substancji do badania laboratoryjnego. 

Przesyłka zawierająca materiały szkodliwe jest utylizowana, 

natomiast jeżeli dodatkowa kontrola nie potwierdzi wcześniejszych 

podejrzeń, przesyłka jest przekazywana do adresata. Wszystkie 



czynności kontrolne są dokonywane z poszanowaniem tajemnicy 

korespondencji. 

Dokumentami upoważniającymi do wejścia do budynków 

parlamentu są: → LEGITYMACJE senatorskie i poselskie (również 

karty wstępu parlamentarzystów poprzednich kadencji), imienne 

identyfikatory posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, imienne identyfikatory pracowników 

Kancelarii Sejmu i Senatu, legitymacje służbowe osób kierujących 

urzędami centralnymi i szefów przedstawicielstw dyplomatycznych, 

listy gości i zaproszenia imienne oraz karty kilku kategorii: prasowe, 

wstępu obsługi technicznej, okresowe i jednorazowe, w tym 

jednorazowe karty wstępu do Biblioteki Sejmowej. Dokumenty 

uprawniające do wejścia do budynków (poza legitymacjami) oraz 

przepustki samochodowe pozwalające na wjazd samochodem 

prywatnym na teren parlamentu wydaje komendant Straży 

Marszałkowskiej na wniosek zainteresowanego. Straż Marszałkowska 

ma prawo do bezpośredniej interwencji (zastosowania przymusu 

bezpośredniego), a nawet użycia broni w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Senatu. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że funkcjonariusze Straży 

Marszałkowskiej bardzo szybko zapamiętują na początku kadencji 

twarze nowych parlamentarzystów. 

Oficerowie Biura Ochrony Rządu zapewniają ochronę osobistą 

Marszałka Senatu, mają też prawo do wykonywania czynności 

koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa senatorom i innym 

osobom obecnym na terenie Senatu, włącznie z prawem użycia 

przymusu fizycznego i broni palnej. Inne osoby – poza Strażą 

Marszałkowską i BOR – obowiązuje zakaz wnoszenia do budynków 

parlamentu broni (w tym także białej) oraz amunicji i materiałów 

wybuchowych. Zakazem objęty jest również teren Domu Poselskiego. 


