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BEZPIECZEŃSTWO – PODSTAWOWE ZASADY 

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PARLAMENTU 

  

Czuwanie nad bezpieczeństwem senatorów i osób przebywających na terenie 

Kancelarii Senatu należy do Straży Marszałkowskiej i Służby Ochrony Państwa oraz,  

w ograniczonym zakresie, do Żandarmerii Wojskowej. Straż Marszałkowska jest 

umundurowaną formacją, podlegającą Marszałkowi Sejmu. Służba Ochrony Państwa podlega 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji a Żandarmeria Wojskowa – Ministrowi 

Obrony Narodowej.  

Zadania Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa i Żandarmerii Wojskowej 

określają odpowiednio: ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, ustawa  

z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.  

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.  

W budynku Senatu Straż Marszałkowska wystawia jeden stały posterunek kontrolny 

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 oraz kontrola radiologiczna. 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 tej kontroli.  

Sprawdzaniu podlega również korespondencja skierowana na adres Kancelarii Senatu. 

Przesyłki są prześwietlane za pomocą specjalistycznych urządzeń. Czynności te są 

potwierdzane czerwoną pieczęcią Straży Marszałkowskiej 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  
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do adresata. Wszystkie czynności kontrolne są dokonywane z poszanowaniem tajemnicy 

korespondencji.  

Dokumentami upoważniającymi do wejścia na tereny i 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, identyfikatory służbowe funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, imienne 

identyfikatory pracowników Straży Marszałkowskiej, legitymacje służbowe osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i szefów przedstawicielstw 

dyplomatycznych, jednorazowe i okresowe karty wstępu, w tym jednorazowe karty wstępu  

do Biblioteki Sejmowej oraz karty prasowe i karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy a 

także listy imienne zawierające informacje o imieniu, nazwisku i numerze PESEL, a w 

przypadku jego braku datę urodzenia i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości: serię, 

numer, kraj wydania.  

Dokumenty uprawniające do wejścia do budynków (poza legitymacjami) oraz 

przepustki samochodowe pozwalające na wjazd samochodem prywatnym na teren parlamentu 

wydaje Komendant Straży Marszałkowskiej.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej bardzo szybko 

zapamiętują na początku kadencji twarze nowych parlamentarzystów.  

Osoby zainteresowane wstępem do senackiej loży dla publiczności powinny zgłosić 

swój zamiar (wraz z niezbędnymi danymi osobowymi) do Centrum Informacyjnego Senatu 

na tyle wcześniej aby Centrum, najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego 

posiedzenie Senatu, mogło przekazać Straży Marszałkowskiej imienny wykaz tych osób.  

Osoby wchodzące do budynków, wchodzące i wjeżdżające na teren parlamentu oraz 

przebywające w budynkach i na terenie parlamentu są obowiązane do podporządkowania się 

poleceniom funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej wydawanym w celu zachowania 

porządku i bezpieczeństwa. Straż Marszałkowska ma prawo do bezpośredniej interwencji 

(zastosowania przymusu bezpośredniego), a nawet użycia broni w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu osób przebywających na terenie parlamentu. 

Oficerowie Służby Ochrony Państwa 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. 



PRZEWODNIK SENATORA – BIBLIOTEKA SEJMOWA aktualizacja: 21.10.2020 r.  

Opracowanie: Biuro Spraw Senatorskich 

 

 

Na teren parlamentu i do budynków parlamentu obowiązuje zakaz wnoszenia broni (w 

tym także białej) a także innych przedmiotów, materiałów, substancji i urządzeń mogących 

stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, czy mogących służyć 

do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, 

zwanych „przedmiotami niebezpiecznymi”. Zakazem objęty jest również teren Domu 

Poselskiego. Wykaz przedmiotów niebezpiecznych ustala Komendant Straży 

Marszałkowskiej. 

Zakaz wnoszenia broni nie dotyczy: 

1) funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, 

2) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, 

3) żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności ochronne w stosunku do 

uprawnionych osób, 

4) członków ochrony osobistej przewodniczących oficjalnych delegacji zagranicznych, 

po uzyskaniu zgody Komendanta Straży Marszałkowskiej. 

 

Osoby korzystające z prawa wstępu do loży dla publiczności na sali posiedzeń Senatu 

podczas obrad pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie i bagaż, w tym bagaż podręczny. 

Zabrania się wnoszenia na salę posiedzeń Senatu i w kuluary sali posiedzeń, przedmiotów, 

które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju, naruszenia porządku, bezpieczeństwa  

lub powagi Senatu. W loży dla publiczności, w kuluarach sali posiedzeń Senatu, należy 

zachowywać ciszę i powagę, a także dostosować się do poleceń Straży Marszałkowskiej w 

zakresie porządku i bezpieczeństwa. 

Pozostałe zasady wstępu na salę posiedzeń Senatu i w kuluary sali posiedzeń Senatu 

podczas obrad Senatu oraz zasady wstępu do sal, w których odbywają się posiedzenia komisji 

senackich określa zarządzenie nr 8 Marszałka Senatu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie 

zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich (z późn. zm.) → WARUNKI 

WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE. W sprawach 

nieuregulowanych zarządzeniem Marszałka Senatu zastosowanie mają przepisy zarządzenia 

nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków 

pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w 

zarządzie Kancelarii Sejmu → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU 

SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE 

Dodatkowo, ze względu na ogłoszone zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

od dnia 6 marca 2020 r. przez okres 180 dni (tzn. do 2 września 2020 r.), obowiązuje   
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Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Od dnia 27 marca 2020 r. do dnia utraty mocy Zarządzenia nr 3 Marszałka Sejmu z dnia 6 

marca 2020 r. (powyżej), obowiązuje Zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych  

z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zmienione Zarządzeniem nr 22 Marszałka 

Sejmu z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Zarządzenia te ograniczyły znacznie możliwość wstępu na tereny Parlamentu  

i poddały dodatkowym restrykcjom (sanitarnym) osoby uprawnione do wejścia. 


