
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 1305

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb mianowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na stopnie 
Straży Marszałkowskiej;

2) wzory wniosku o mianowanie na stopień i aktu mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej oraz tryb ich sporzą-
dzania.

§ 2. 1. Mianowanie funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej następuje na wniosek o mianowanie na stopień 
Straży Marszałkowskiej, zwany dalej „wnioskiem o mianowanie”.

2. Wniosek o mianowanie:

1) na stopień w korpusie szeregowych, korpusie podoficerów oraz korpusie chorążych składa bezpośredni przełożony 
funkcjonariusza do Komendanta Straży Marszałkowskiej, który po zaopiniowaniu tego wniosku przedstawia go Sze-
fowi Kancelarii Sejmu;

2) na stopnie oficerskie: komisarza, nadkomisarza, podinspektora, młodszego inspektora i inspektora składa Komendant 
Straży Marszałkowskiej do Szefa Kancelarii Sejmu, który po zaopiniowaniu tego wniosku przedstawia go Marszałko-
wi Sejmu;

3) na stopnie oficerskie podkomisarza i nadinspektora składa Szef Kancelarii Sejmu do Marszałka Sejmu, który po za-
opiniowaniu tego wniosku przedstawia go Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Komendant Straży Marszałkowskiej dołącza do wniosków o mianowanie dokumenty potwierdzające spełnienie wa-
runków określonych w art. 36–38 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą”.

4. Wzór wniosku o mianowanie jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień Straży Marszał-
kowskiej przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie, niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym fakcie właściwy 
organ uprawniony do mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej i wycofuje wniosek o mianowanie.

§ 4. 1. Funkcjonariusza mianuje się na wyższe stopnie Straży Marszałkowskiej w dniu święta Straży Marszałkowskiej, 
świąt narodowych lub obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

2. Mianowanie funkcjonariusza na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkow-
skiej następuje z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Osobę przyjmowaną do służby w Straży Marszałkowskiej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, posiadającą stopień 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ-
by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby 
Celno‑Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mianuje się na odpowiedni stopień Straży Marszałkowskiej 
z dniem przeniesienia do służby w Straży Marszałkowskiej.

4. Mianowanie funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 usta-
wy, następuje z ostatnim dniem służby.

§ 5. 1. Mianowanie funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w art. 35 ust. 4 ustawy, następuje decyzją o mianowaniu uprawnionego organu.

2. Dniem mianowania funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej jest data określona w decyzji o mianowaniu.

3. Jeżeli w decyzji o mianowaniu nie określono innego dnia mianowania na stopień, to dniem tym jest data wydania tej 
decyzji.

§ 6. 1. Komendant Straży Marszałkowskiej sporządza akt mianowania funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkow-
skiej, zwany dalej „aktem mianowania”.

2. Wzór aktu mianowania na stopień, o którym mowa w art. 34 pkt 4 lit. a oraz g ustawy, jest określony w załączniku nr 2 
do rozporządzenia.

3. Wzór aktu mianowania na stopień, o którym mowa w art. 34 pkt 4 lit. b–f ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia.

4. Wzór aktu mianowania na stopień, o którym mowa w art. 34 pkt 1–3 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia.

§ 7. 1. Wręczenia aktu mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej dokonuje się w sposób uroczysty.

2. Akt mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej wręcza funkcjonariuszowi odpowiednio Marszałek Sejmu, Szef 
Kancelarii Sejmu, Komendant Straży Marszałkowskiej albo przełożony funkcjonariusza.

3. Funkcjonariusza mianowanego na stopień Straży Marszałkowskiej, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia 
aktu mianowania, zawiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

4. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu 
długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.

5. W przypadku gdy funkcjonariusz mianowany na stopień Straży Marszałkowskiej zmarł przed otrzymaniem aktu mia-
nowania na ten stopień albo gdy mianowanie na stopień następuje w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, akt 
mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej wręcza się najbliższym członkom jego rodziny. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 czerwca 2018 r. (poz. 1305)

Załącznik nr 1

WZÓR

Załączniki  
do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów  
z dnia  
(poz. …)  

 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

WNIOSEK O MIANOWANIE 

NA STOPIEŃ STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt ... rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r.  
w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej  

(Dz. U. poz. 1305) wnoszę o mianowanie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej 

na stopień ……………………………………… 

1. Stopień, nr i data postanowienia lub decyzji o mianowaniu na 
stopień: 

2. Nazwisko, imię i imię ojca: 

3. Data i miejsce urodzenia: 4. Stanowisko służbowe, stopień etatowy, nr i data decyzji: 

5. Nr ewidencyjny PESEL: 6. Ocena z opiniowania służbowego: 
20 ………. r.: ……………………………………………….. 
20 …….... r.: .………………………………………………. 

7. Wykształcenie ogólne: 8. Przeszkolenie zawodowe: 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………                …………………………………………………................................... 
(miejscowość i data)                                                                                       (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku)  
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OPINIA (ODPOWIEDNIO – KOMENDANTA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ,  
SZEFA KANCELARII SEJMU, MARSZAŁKA SEJMU) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

.………………………      ……………………………………………………. 
(miejscowość i data)         (pieczęć imienna i podpis) 

 

 

 

 

DECYZJA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ROZPATRZENIA WNIOSKU 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….      ……………………………………………………. 
(miejscowość i data)        (pieczęć imienna i podpis) 
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Załącznik nr 2 
WZÓR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 

AKT MIANOWANIA 
NA STOPIEŃ STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 

 
Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej    

(Dz. U. poz. 729) 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

postanowieniem nr …….….. z dnia ……………………….… 
 

mianował 
 

…………………………..………………………………………………………. 

 
na stopień 

 
……………………………………………………………………………………. 

 
SZEF 

KANCELARII SEJMU 
 
.…..……………………….. 

 
 
 
    Warszawa, dnia ……………….. 

(stopień, imię i nazwisko) 
 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 
 

AKT MIANOWANIA 
NA STOPIEŃ STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 

 
    Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej    

(Dz. U. poz. 729) 
 

MARSZAŁEK SEJMU 
 
 

decyzją o mianowaniu nr ….…….. z dnia …………………………..… 
 

mianował 
 

…………………………….……………………………………………………………. 
(stopień, imię i nazwisko) 

na stopień 
 

……………………………..…………………………………………………………. 
 

  KOMENDANT 
STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 
 
.……………..………………………… 

 
             Warszawa, dnia ……………….. 
 
 

Załącznik nr 3 
WZÓR 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

WZÓR
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
 
 

AKT MIANOWANIA 
NA STOPIEŃ STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 

 
   Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej    

(Dz. U. poz. 729) 
 

SZEF 
KANCELARII SEJMU 

 
decyzją o mianowaniu nr ……...….. z dnia ………………………...… 

 
mianował 

 
……………………………………………………………………………………….... 

(stopień, imię i nazwisko) 

na stopień 
 

………………………………..…………………………………………………….... 
 

             KOMENDANT 
          STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ 

 
            …..………………………................. 

 Warszawa, dnia ……………….. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ……………….. 
 
 

Załącznik nr 4 
WZÓR 

 

 

 

Załącznik nr 4

WZÓR




