Data publikacji: 02-09-2013

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 2 września 2013 r.
Druk nr 434
_____________________________________________________________________________________

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. ustawę

o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
Art. 1.
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163,
poz. 1712, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 127 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Marszałek Sejmu może, w drodze zarządzenia, nadać Straży Marszałkowskiej
sztandar oraz określić jego wzór.”;
2) po art. 127 dodaje się art. 127a i art.127b w brzmieniu:
„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.²)) 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.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz.
2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85,
poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677,
z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 444, 628 i 675.

²) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589, z 2011 r. Nr 117,
poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 664 oraz z 2013 r. poz. 675.
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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.
Art. 127b. Koszty przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym
mowa w art. 127a, ponosi Kancelaria Sejmu.”;
3) w art. 128 uchyla się ust. 3.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

