Straż Marszałkowska
Do podstawowych zadań Straży Marszałkowskiej (SM), formacji umundurowanej podległej
Marszałkowi Sejmu, należy zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie oraz w budynkach
będących w zarządzie Kancelarii Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem posiedzeń Sejmu i jego
organów.
Tereny sejmowe ograniczają ulice: Górnośląska, Wiejska, Nullo, Al. Na Skarpie oraz aleja
spacerowa parku. Natomiast głównymi budynkami będącymi w zarządzie Kancelarii Sejmu
usytuowanymi na tym terenie i ochranianymi przez SM są:
 budynek „K” (tzw. Stary Dom Poselski),
 kompleks budynków C-D i sali posiedzeń Sejmu,
 kompleks budynków A i B zajmowanych przez Kancelarię Senatu,
 budynek „G” (tzw. Budynek Komisji Sejmowych),
 Dom Poselski,
 budynek „H” budynek administracji sejmowej.
Każdy z wymienionych budynków posiada osobne wejścia, w których prowadzona jest przez Straż
Marszałkowską kontrola osób wchodzących.
Zasady wchodzenia osób określa zarządzenie nr 2 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 5 stycznia
1996 r. w sprawie dokumentowania i kontroli wstępu do budynków sejmowych oraz wjazdu na
tereny sejmowe (z późn. zm.).
Zgodnie z tym zarządzeniem, dokumentami uprawniającymi do wejścia do budynków sejmowych
są: legitymacje poselskie i senatorskie, legitymacje służbowe, okresowe i jednorazowe karty wstępu,
karty prasowe, listy imienne i zaproszenia oraz imienne identyfikatory pracowników. Pracownicy i
asystenci posłów otrzymują jednorazowe karty wstępu okazując w Dziale Przepustek ważną
legitymację służbową.
Okresowe karty wstępu wydawane są w Dziale Przepustek (wejście od ul. Wiejskiej do budynku
„H”) na podstawie złożonych wcześniej i zaakceptowanych przez Komendanta wniosków.
Jednorazowe karty wstępu wydaje wymieniony Dział Przepustek lub jego filia w wejściu do
budynku K (Stary Dom Poselski).
Obsługą wycieczek i zorganizowanych grup przysłuchujących się obradom Sejmu z galerii sali
posiedzeń zajmuje się Wszechnica Sejmowa w Biurze Informacyjnym, przy czym zwiedzanie
budynków sejmowych odbywa się poza dniami posiedzeń Sejmu.
Posłów obowiązuje zgodnie z zarządzeniem nr 12 Marszałka Sejmu z dnia 11 lipca 1995 r.
zakaz wnoszenia do budynków sejmowych broni. Skrytki do deponowania broni znajdują się w
najważniejszych wejściach do budynków.
Wszystkie pozostałe osoby wchodzące do budynków sejmowych podlegają kontroli
pirotechnicznej.
Praktycznie tereny sejmowe są ogólnodostępne bez żadnych ograniczeń dla ruchu pieszego.
Natomiast wszystkie drogi na terenie są drogami wewnętrznymi, na których obowiązują jednak
przepisy prawa o ruchu drogowym.
Wjazd oraz parkowanie na tych terenach i na parkingu zewnętrznym przy ul. Wiejskiej
możliwy jest dla samochodów ze stosowną przepustką. Poseł otrzymuje jedną przepustkę
samochodową upoważniającą do wjazdu od ul. Górnośląskiej lub Wiejskiej i parkowania na terenie
sejmowym. Niezależnie od tego samochód wiozący posła zostanie wpuszczony na teren sejmowy.
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Seminarium dla nowo wybranych posłów na Sejm IV kadencji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego należy przestrzegać zasad profilaktyki
zwłaszcza przy eksploatacji urządzeń elektrycznych i w czasie palenia tytoniu. Ze względu na
bezpieczeństwo gości hotelowych szczególne wymagania w tym zakresie obowiązują w Domu
Poselskim, gdzie w pokojach hotelowych nie należy używać: grzałek elektrycznych, czajników,
żelazek i dodatkowych grzejników. Niewskazane jest również palenie tytoniu poza wyznaczonymi
miejscami. W Domu Poselskim zainstalowany jest system wykrywania pożaru oraz instalacja do
ogłaszania alarmu ewakuacyjnego w sytuacji zagrożenia. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy
opuścić zagrożone miejsce zgodnie z umieszczonym w pokoju planem ewakuacyjnym i wskazaniami
służby hotelowej.
Straż Marszałkowska pełni służbę przez całą dobę, a informacje o zagrożeniu oraz uwagi
związane z bezpieczeństwem można zgłaszać do:
a) dowódcy sekcji Wydziału Ratowniczo-Gaśniczego – w przypadku zagrożenia pożarowego – tel.
wewn. nr 16-26 lub 22-93;
b) dowódcy zmiany Wydziału Ochrony - w przypadku innych zagrożeń lub spraw porządkowych
– tel. wewn. nr 20-62 lub 22-99.
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