Załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach
z 26 czerwca 2020r. Adm.-0181-42/20

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.) zarządzam, co następuje.
§1
1. Regulamin określa zasady poruszania się i zachowania w budynku Sądu Rejonowego
w Żorach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory (zwanego dalej: sądem),
oraz w jego najbliższym otoczeniu.
2. Sąd dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku korzysta z usług pracowników
ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz.U. 2020.838 j.t.).
3. Pracownik ochrony monitoruje na bieżąco sytuację w budynku sądu oraz na terenie do
niego przyległym i podejmuje działania w celu realizacji postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Monitorowanie odbywa się m.in. za pośrednictwem będącego na wyposażeniu sądu
systemu przeciwpożarowego, sygnalizacji napadu oraz systemu monitoringu
wizyjnego.
§2
1. Z budynku sądowego korzysta się w godzinach urzędowania sądu.
2. Poza godzinami urzędowania sądu oraz w dni wolne od pracy w budynku sądu
przebywają wyłącznie sędziowie i pracownicy Sądu wykonujący czynności służbowe.
Nadto w budynku sądu przebywają uczestnicy trwających czynności sądowych,
w szczególności strony, ich pełnomocnicy, funkcjonariusze Policji, świadkowie,
publiczność trwających posiedzeń jawnych- do czasu zakończenia tych czynności.
3. W innych przypadkach poza godzinami urzędowania Sądu oraz w dni wolne od pracy
w budynku sądu przebywają wyłącznie osoby posiadające zgodę prezesa sądu lub
dyrektora sądu. Pracownicy ochrony Sądu Rejonowego zobowiązani są do
prowadzenia ewidencji osób przebywających w budynku sądu w dni wolne od pracy.
4. Ustala się zewnętrzną strefę bezpieczeństwa na obszarze przylegającym do budynku
sądu:
- dziedziniec przez wejściem głównym do budynku od al. Jana Pawła II;

- droga dojazdowa i drogi pożarowe wokół budynku sądu z parkingiem dla konwojów
policyjnych od strony ulicy Centralnej.
5. Zabrania się parkowania pojazdów na drogach dojazdowych do budynku sądu.
§3
1. Sędziowie, pracownicy sądu i kuratorzy innych jednostek sądownictwa oraz kuratorzy
społeczni, ławnicy, prokuratorzy, pracownicy prokuratury, adwokaci, notariusze,
radcy prawni, aplikanci sądowi, prokuratorscy, adwokaccy, radcowscy, notarialni,
funkcjonariusze Policji, UOP, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby
Więziennej przy wchodzeniu do budynku Sądu Rejonowego winni okazywać
legitymację służbową.
2. Legitymację winno się okazywać bez zapytania o nią ze strony pracownika ochrony
Sądu.
§4
1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku sądu winny poddać się kontroli pracownikom
ochrony Sądu Rejonowego.
2. Indywidualne zwolnienia od tego obowiązku określa Prezes Sądu Rejonowego.
3. Kontrola polega na:
 przejściu przez bramkę do wykrywania metali,
 ewentualnym sprawdzeniu ręcznym wykrywaczem metali,
 sprawdzeniu wnoszonego bagażu (reklamówki, torby, nesesery, plecaki,
saszetki, itp.).
4. W razie stwierdzenia takiej konieczności funkcjonariusze Policji w ramach swoich
kompetencji mogą dokonać przeszukania osób.
5. Odmowa poddania się kontroli może skutkować zakazem wstępu do budynku
sądu.
6. Zakazuje się wnoszenia na teren Sądu:
- broni, co do której w myśl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy
o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2011.38.195 j.t.)
wymagane jest posiadanie pozwolenia (poza osobami upoważnionymi do jej
posiadania na terenie Sądu),
- innych przedmiotów i substancji niebezpiecznych, np.: noży, scyzoryków, alkoholu,
substancji narkotycznych,
- transparentów, urządzeń megafonowych, ulotek,
- bagażu, paczek itp., których nie można otworzyć bez zniszczenia opakowania.
7. Pracownik ochrony wzywa osobę posiadającą broń, amunicję, materiały wybuchowe
lub inne środki niebezpieczne do natychmiastowego opuszczenia budynku sądowego.
8. W razie odmowy opuszczenia budynku, w sytuacji o której mowa w § 4 pkt 7,
pracownik ochrony może zastosować, w granicach objętych przepisami prawa, środki
przymusu bezpośredniego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4-5 ww. Ustawy o ochronie osób

i mienia lub w razie potrzeby wezwać Policję celem dokonania zatrzymania zgodnie
z art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U.2020.360 j.t.).
9. W przypadku gdy wchodząca do sądu osoba posiada przy sobie broń, atrapę broni,
amunicję lub jakiekolwiek inne przedmioty bądź substancje niebezpieczne które mogą
być użyte w potencjalnym ataku na inną osobę lub służyć jej zastraszeniu i jednocześnie
osoba ta legitymuje się wezwaniem lub zawiadomieniem, pracownik ochrony odbiera
od niej wszystkie te przedmioty i zgłasza ten fakt przewodniczącemu składu
orzekającego w sprawie na którą udaje się podsądny oraz dyrektorowi sądu.
10. Bagaże o dużych gabarytach lub mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się
innych osób po terenie budynku sądu winny być przechowywane w pomieszczeniu
ochrony lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika ochrony.
11. Zakazuje się wstępu do budynku Sądu osób będących pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
12. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do sądu, a posiadająca wezwanie bądź
zawiadomienie, lub przebywająca na jego terenie, znajduje się pod wpływem alkoholu
lub innego środka odurzającego, Policja Sądowa zobowiązana jest do przeprowadzenia
stosownego badania przy użyciu analizatora wydychanego powietrza lub testera. W
przypadku potwierdzenia podejrzeń lub braku zgody na stosowne badanie, Policja
Sądowa zobowiązana jest przekazać informację o zaistniałym fakcie
przewodniczącemu wydziału lub prezesowi sądu, którzy podejmują dalsze decyzje.
Osoby nieposiadające wezwania lub zezwolenia, a wobec których istnieje podejrzenie,
iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, nie będą
wpuszczane na teren sądu. Pracownik ochrony może wezwać Policję celem
przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera. O
dalszych czynnościach wobec ww. osoby decyduje prezes lub dyrektor sądu.
13. W przypadku gdy wchodząca do sądu, posiadająca wezwanie bądź zawiadomienie
osoba, swoim zachowaniem zakłóca ciszę, spokój oraz porządek publiczny
(w szczególności jest agresywna, hałaśliwa, ubliża innym, awanturuje się na terenie
sądu stwarzając zagrożenie dla innych osób), pracownik ochrony zgłasza ten fakt
przewodniczącemu składu orzekającego w sprawie na którą udaje się podsądny oraz
dyrektorowi sądu, którzy decydują o dalszych czynnościach. Jeżeli osoba ta
nie posiada wezwania bądź zawiadomienia, pracownik ochrony wzywa tę osobę do
natychmiastowego opuszczenia budynku sądu. W razie odmowy opuszczenia budynku
pracownik ochrony postępuje w sposób opisany w § 4 pkt 8.
14. Zakazuje się wstępu do budynku sądu osób chcących prowadzić działalności handlową
w budynku sądu.
15. Na czas ewakuacji obowiązuje „Instrukcja alarmowa ewakuacji w sytuacjach
kryzysowych (nadzwyczajnych) osób pracujących w budynku Sądu Rejonowego
w Żorach znajdującego się przy al. Jana Pawła II 15 oraz innych osób przebywających
na terenie budynku Sądu.
§5
1. W celu zorganizowania odpowiedniego ruchu osobowego i zapewnienia
bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie sądu zorganizowane grupy, w
tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren budynku sądu po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu wizyty z prezesem sądu lub przewodniczącym właściwego
wydziału.
2. Kierownik właściwego sekretariatu informuje pracowników ochrony o terminie
wizyty osób wymienionych w pkt 1.
§6
1. Bezpośrednią ochroną sądu, w godzinach jego urzędowania zajmuje się Policja
Sądowa działająca zgodnie z ww. ustawą o Policji, a także z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie
szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz.U.
2007.155.1093 j.t.).
Do szczegółowego zakresu zadań Policji Sądowej należy:
1. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów,
2. ochrona zdrowia i życia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z
wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań
wymiaru sprawiedliwości,
3. wykonywanie czynności procesowych zleconych przez Sąd,
4. wykonywanie zarządzeń porządkowych Sądu, wydawanych w celu
uniemożliwienia zachowania zakłócającego porządek rozprawy lub godzącego
w powagę Sądu,
5. konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie Sądu i właściwego
komendanta Policji,
6. ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do
czynności procesowych, usytuowanych w sądzie, w celu uniemożliwienia
samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego
wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom
niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo
zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.
2. W przypadku nieobecności Policji Sądowej na terenie budynku sądu, ochronę
budynku sądowego zabezpiecza przedsiębiorstwo zajmujące się ochroną fizyczną
obiektu i mienia. Do ich zadań należy ochrona mienia sądu i niedopuszczanie osób
nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony po godzinach urzędowania, w tym
wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń, sprawdzanie pomieszczeń po
zakończeniu pracy pracowników sądu i firm współpracujących (ekipy sprzątające i
remontowe), a w szczególności sprawdzenie czy niczego w nich nie pozostawiono,
czy pozamykano okna, wyłączono prąd i wszelkie inne czynności niezbędne do
ochrony mienia sądu przed zagrożeniem zniszczenia. Nadto, prowadzenie wykazu
wydawanych kluczy.
§7
1. Na terenie budynku sądu obowiązuje zachowanie
oraz podporządkowanie się poleceniom pracowników ochrony.
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2. Zabrania się prowadzenia w budynku sądowym akcji agitacyjnych i demonstracyjnych
bez zgody dyrektora sądu lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Zabrania się wprowadzenia do sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika,
z pomocy którego korzysta osoba niewidoma.
4. Strony i interesanci korzystać mogą z wyznaczonych toalet na parterze budynku Sądu.
5. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przystosowanych dla ich potrzeb toalet.
6. W budynku sądu nie wyznaczono dla interesantów strefy przystosowanej do palenia
tytoniu, w związku z tym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i epapierosów.
7. Ilość osób uczestniczących w rozprawie w charakterze publiczności uzależniona jest
od ilości miejsc siedzących na danej sali rozpraw i decyzji przewodniczącego
rozprawy.
8. W sprawach wywołujących duże zainteresowanie społeczne dopuszcza się
uczestnictwo publiczności na podstawie przepustek wystawionych przez Prezesa
Sądu.
§8

Traci moc Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w Sądzie Rejonowym
w Żorach, który wszedł w życie z dniem 22 listopada 2018r. Adm.-0181-29/18.
§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020r.

………………………………………
(prezes sądu)

- na oryginale właściwe podpisy –

