
Projekt z dnia 16 grudnia 2015 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  

I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia <data wydania aktu> r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników Straży 

Marszałkowskiej 

Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 

2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 20, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia; 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia; 

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

rozporządzenia; 

4) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

rozporządzenia; 

5) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 2. Dopuszcza się noszenie przez strażników Straży Marszałkowskiej odznak 

obowiązujących w dniu 31 grudnia 2015 r. stanowisk służbowych według dotychczasowych 

wzorów przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 
oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1322. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 



Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia …. 2015 r. 

(poz. …) 

Załączniki 1 

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻNIKA 

Ubiory służbowe z kurtką służbową 

  



– 2 – 

Ubiory służbowe z koszulą z krótkimi rękawami 
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Ubiór służbowy ze swetrem Ubiór służbowy z kurtką 3/4 
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Załączniki 2 

WZORY UBIORU GALOWO-WYJŚCIOWEGO STRAŻNIKA 

Ubiór galowo-wyjściowy z białymi rękawiczkami 

  



– 5 – 

 

Ubiory galowo-wyjściowe ze sznurem galowym 

  



– 6 – 

Ubiory galowo-wyjściowe z koszulą z krótkimi rękawami 
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Załączniki 3 

WZORY UBIORU SPECJALNEGO STRAŻNIKA 

 

Ubiór specjalny strażnika Ubiór specjalny ratownika 
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Załączniki 4 

WZORY ODZNAK 

 

Odznaka identyfikacji indywidualnej 
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ODZNAKI STANOWISK SŁUŻBOWYCH NA NARAMIENNIKACH 

 

  

strażnik stażysta 

ratownik stażysta 

młodszy strażnik 

młodszy ratownik 

strażnik 

ratownik 

starszy strażnik 

 starszy ratownik 

dowódca zmiany 

dowódca sekcji 

strażnik 

młodszy specjalista 

strażak 

młodszy specjalista 



– 10 – 

ODZNAKI STANOWISK SŁUŻBOWYCH NA NARAMIENNIKACH 

  

strażnik 

specjalista 

strażak 

specjalista 

strażnik 

starszy specjalista 

strażak 

starszy specjalista 

strażnik 

główny specjalista 

strażak 

główny specjalista 

zastępca Komendanta Komendant 
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ODZNAKI STANOWISK SŁUŻBOWYCH NA RĘKAWACH  

  

strażnik stażysta 

ratownik stażysta 

młodszy strażnik 

młodszy ratownik 

strażnik 

ratownik 

starszy strażnik 

starszy ratownik 

dowódca zmiany 

dowódca sekcji 

strażnik młodszy specjalista 

strażak młodszy specjalista 
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ODZNAKI STANOWISK SŁUŻBOWYCH NA RĘKAWACH 

  

strażnik specjalista 

strażak specjalista 

strażnik starszy specjalista 

strażak starszy specjalista 

strażnik główny specjalista 

strażak główny specjalista 

zastępca Komendanta 

Komendant 
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WZORY OZNAK 

 

 

  

Oznaka Komendanta i zastępcy Komendanta na kołnierzu kurtki 

Oznaka strażnika na kołnierzu kurtki 



– 14 – 

 

 

Oznaka „Straż Marszałkowska” do kurtki służbowej i galowo-wyjściowej 

Oznaka „Straż Marszałkowska” do ubioru specjalnego 

Oznaka identyfikacji imiennej 
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Oznaka ratownika wydziału ratowniczo-gaśniczego 

  



– 16 – 

Załączniki 5 

SPOSÓB UMIESZCZANIA ODZNAK NA UMUNDUROWANIU 

 

na kurtce ubioru galowo-wyjściowego 

  



– 17 – 

 

na kieszeni 

na kołnierzu kurtek mundurowych 

na rękawach 



 

 

Uzasadnienie 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej wynika ze zmian 

wprowadzonych w Kancelarii Sejmu w zakresie stanowisk służbowych w Straży Marszałkowskiej. 

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 170, z późn. zm.) Straż Marszałkowska jest komórką organizacyjną Kancelarii Sejmu 

bezpośrednio nadzorowaną przez Szefa Kancelarii Sejmu. Na podstawie postanowień aneksu nr 15 

z dnia 29 października 2015 r. do Regulaminu wynagradzania pracowników Kancelarii Sejmu 

wprowadzono m. in. zmiany dotyczące stanowisk służbowych w Straży Marszałkowskiej. 

Nowelizacja wewnętrznych przepisów Kancelarii Sejmu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r.,  polega w szczególności na rozszerzeniu katalogu stanowisk specjalistycznych formacji 

o stanowiska: strażnika młodszego specjalisty/strażaka młodszego specjalisty,  strażnika 

specjalisty/strażaka specjalisty, strażnika starszego specjalisty/strażaka starszego specjalisty oraz 

strażnika głównego specjalisty/strażaka głównego specjalisty, a także wprowadzenia odznak dla 

strażnika stażysty/ratownika stażysty.  

Z uwagi na powyższe zmiany konieczne jest ich uwzględnienie w załącznikach  

do przedmiotowego projektu rozporządzenia, przede wszystkim w załączniku nr 7  

do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.  

w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 175), 

określającym wzory odznak noszonych przez strażników Straży Marszałkowskiej na umundurowaniu. 

Ponadto zmiany te muszą zostać uwzględnione w załącznikach nr 1, 2, 3 i 8 do rozporządzenia, które 

określają wzory ubiorów strażników Straży Marszałkowskiej i sposób umieszczania odznak na 

umundurowaniu, wykorzystując ustalone w załączniku nr 7 do rozporządzenia wzory odznak. 

Jednocześnie zaproponowano nową symbolikę oznaczeń stosowanych na odznakach stanowisk 

służbowych w Straży Marszałkowskiej, uwzględniającą potrzebę ich odróżnienia od innych 

umundurowanych formacji, m.in. straży gminnych i miejskich. 

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków 

budżetu państwa. Koszty związane ze zmianami w umundurowaniu strażników Straży 

Marszałkowskiej zostaną pokryte z zaplanowanych na 2016 r. środków budżetu Kancelarii Sejmu.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażników 
Straży Marszałkowskiej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Zastępca Dyrektora DPP MSWiA Pan Mariusz Cichomski,  
tel. 22 60 157 10, e-mail: mariusz.cichomski@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 
16 grudnia 2015 r. 
 
Źródło:  
 

Nr w wykazie prac MSWiA 
2 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załącznikach  do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 20, poz. 175), wydawanego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony 
Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.) w zakresie wzorów odznak noszonych przez strażników Straży 
Marszałkowskiej na umundurowaniu. 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej w zakresie wzorów odznak noszonych przez 
strażników Straży Marszałkowskiej na umundurowaniu i wynika ze zmian wprowadzonych w Kancelarii Sejmu w 
zakresie stanowisk służbowych w Straży Marszałkowskiej. Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie wzorów 
odznak stanowisk służbowych do stanowisk służbowych określonych przez znowelizowane przepisy wewnętrzne 
Kancelarii Sejmu, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja wewnętrznych przepisów Kancelarii 
Sejmu polega w szczególności na rozszerzeniu katalogu  stanowisk specjalistycznych formacji o stanowiska: strażnika 
młodszego specjalisty/strażaka młodszego specjalisty,  strażnika specjalisty/strażaka specjalisty, strażnika starszego 
specjalisty/strażaka starszego specjalisty oraz strażnika głównego specjalisty/strażaka głównego specjalisty, a także 
wprowadzenia odznak dla strażnika stażysty/ratownika stażysty.  
Z uwagi na powyższe zmiany konieczne jest ich uwzględnienie w załącznikach do przedmiotowego projektu 
rozporządzenia, określających wzory odznak oraz wzory ubiorów i sposób ich umieszczania na umundurowaniu 
strażników Straży Marszałkowskiej.  
Jednocześnie zaproponowano nową symbolikę oznaczeń stosowanych na odznakach stanowisk służbowych  
w Straży Marszałkowskiej, uwzględniającą potrzebę ich odróżnienia od innych umundurowanych formacji, m.in. straży 
gminnych i miejskich. 
W związku z powyższym konieczne jest uwzględnienie zmian przede wszystkim w załączniku nr 7 do ww. 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, określającym wzory odznak noszonych przez strażników Straży 
Marszałkowskiej na umundurowaniu. Ponadto zmiany muszą zostać uwzględnione w załącznikach nr 1, 2, 3 i 8 do ww. 
rozporządzenia, które określają wzory ubiorów strażników Straży Marszałkowskiej i sposób umieszczania odznak na 
umundurowaniu, wykorzystując ustalone w załączniku nr 7 do rozporządzenia wzory odznak. W projekcie 
rozporządzenia zaproponowano nową symbolikę oznaczeń stosowanych na odznakach stanowisk służbowych w Straży 
Marszałkowskiej. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie. 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
 
Strażnicy 
Straży Marszałkowskiej 
 

 
157 osób 

 
Kancelaria Sejmu Wprowadzenie aktualnych 

wzorów odznak stanowisk 
służbowych w Straży 
Marszałkowskiej 

 



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia był konsultowany z Kancelarią Sejmu. 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane ze zmianami w 
umundurowaniu strażników Straży Marszałkowskiej zostaną pokryte z zabezpieczonych na 
2016 r. środków budżetu Kancelarii Sejmu. 
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  



Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw ani na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 X  nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy w odniesieniu do zatrudnienia oraz nie będzie 
miało wpływu na  wskaźniki zatrudnienia.  
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na żaden z wymienionych obszarów. 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Projektowane rozporządzenie nie ma zadania osiągnięcia ściśle zamierzonego celu, a ma być stosowane w sposób ciągły. 
Zmiany wprowadzane rozporządzeniem zaczną obowiązywać w chwilą wejścia w życie rozporządzenia. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Projektowane rozporządzenie nie ma zadania osiągnięcia ściśle zamierzonego celu, a ma być stosowane w sposób ciągły. 
Ze względu na ciągły charakter wprowadzanych rozwiązań nie jest przewidziane mierzenie osiągnięcia efektów projektu, 
w związku  z czym nie przewiduje się także mierników ewaluacji efektów. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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