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USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz. 1712, z późn. zm.) 

 
Art. 127. 

1. Ochrona Sejmu i Senatu polega na: 
1) ochronie obiektów i urządzeń pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu; 
2) zapewnianiu - w zakresie niezastrzeżonym dla BOR - bezpieczeństwa osób 

przebywających w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz w miejscach odbywania 
posiedzeń; 

3) kontroli uprawnień do przebywania w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz 
wydawaniu przepustek uprawniających do przebywania w tych obiektach, a także 
zapewnianiu w nich porządku; 

4) wykonywaniu zarządzeń porządkowych Marszałka Sejmu wydanych na podstawie 
regulaminu Sejmu; 

5) współuczestnictwie w prowadzeniu działań w zakresie rozpoznania pirotechniczno-
radiologicznego w obiektach, o których mowa w pkt 1, oraz podejmowaniu działań 
zmierzających do neutralizacji zagrożeń w tych obiektach; 

6) wykonywaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami, zadań w dziedzinie obrony cywilnej, 
a także ochrony przeciwpożarowej; 

7) konwojowaniu wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. 
2. Zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu wykonują strażnicy Straży Marszałkowskiej, 

umundurowanej formacji podległej Marszałkowi Sejmu. 
3. Strażnicy Straży Marszałkowskiej wykonują również zadania reprezentacyjne, w 

szczególności w ceremoniale powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz 
asystach honorowych. 

<3a. Marszałek Sejmu może, w drodze zarządzenia, nadać Straży Marszałkowskiej 
sztandar oraz określić jego wzór.> 

4. Ochrona Senatu wykonywana jest przez Straż Marszałkowską w zakresie ustalonym 
przez Marszałka Sejmu z Marszałkiem Senatu. 
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<Art. 127a. 
1. Strażnikiem Straży Marszałkowskiej może być osoba posiadająca obywatelstwo 

polskie, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie 
wykształcenie, niekarana za popełnienie przestępstwa, ciesząca się nieposzlakowaną 
opinią, posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do wykonywania zadań 
strażnika Straży Marszałkowskiej, dopuszczona do posiadania broni palnej i 
mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

2. Osoba posiadająca kwalifikacje pożarnicze uzyskane na podstawie ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z 
późn. zm.) nie musi spełniać wymogu dopuszczenia do posiadania broni palnej. 

3. Przyjęcie kandydata do pracy w Straży Marszałkowskiej poprzedza się 
postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się: 

1) przyjęcie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim 
zatrudnieniu; 

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 
3) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Straży Marszałkowskiej; 
4) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej; 
5) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych 

zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do pracy. 
4. Szef Kancelarii Sejmu może 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, o których mowa w ust. 2. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii 
Sejmu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 
strażników Straży Marszałkowskiej, zakres i sposób przeprowadzania testu 
sprawności fizycznej oraz sposób sprawdzania wymogów posiadania 
obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za 
popełnienie przestępstwa, 

2) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej strażników Straży 
Marszałkowskiej 

– mając na względzie specyfikę zadań związanych z ochroną Sejmu i Senatu oraz 
kategorie wiekowe strażników Straży Marszałkowskiej. 

6. Strażnicy Straży Marszałkowskiej oraz kandydaci na strażników Straży 
Marszałkowskiej podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań 
psychologicznych osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do 
przeprowadzania badań psychologicznych, uwzględniając potrzebę prawidłowego 
stwierdzenia przez psychologa istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych 
do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej. 
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Art. 127b. 
Koszty przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 127a, 
ponosi Kancelaria Sejmu.> 

 
Art. 128. 

1. Przy wykonywaniu zadań w zakresie ochrony, o której mowa w art. 127, strażnikom 
Straży Marszałkowskiej: 

1) przysługują odpowiednio uprawnienia funkcjonariuszy BOR określone w art. 13 ust. 
1 pkt 1-5 oraz ust. 2-7, stosowane w okolicznościach i na warunkach określonych w 
tych przepisach oraz przepisach wydanych na ich podstawie; 

2) przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o 
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3-5, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w 
przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 tej ustawy. 

2.  W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a 
oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnicy Straży Marszałkowskiej mogą użyć 
broni palnej lub ją wykorzystać. 

2a. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

[3. W stosunku do strażników Straży Marszałkowskiej wymogi kwalifikacyjne oraz tryb 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określi, w drodze zarządzenia, 
Marszałek Sejmu.] 

3a. W zakresie zasad dopuszczenia strażników Straży Marszałkowskiej do posiadania broni 
stosuje się art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 
52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959). 

4. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych korzysta z 
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Strażnik Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności służbowych jest 
obowiązany nosić umundurowanie oraz odznakę strażnika. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu, 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór umundurowania oraz odznaki strażnika Straży 
Marszałkowskiej, przy wykorzystaniu tradycyjnych elementów ubioru oraz odznak i 
oznak stosowanych przez Straż Marszałkowską. 

 

 


