ZARZĄDZENIE NR 11/2018
Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie
Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa i porządku
w Sądzie Okręgowym w Koninie

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. tj. z 2018r., poz. 23) oraz w związku z § 34 ust. 1 pkt. 7 i § 35 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia
M inistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2316) zarządzamy, co następuje:
§

1.

W prowadza się w Sądzie Okręgowym w Koninie Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie
Okręgowym w Koninie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§

2.

Uchyla się „Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Koninie” wprowadzony
uchwałą Nr 10/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
§

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Sądu Okręgowego w Koninie

Ewa Kamińska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018
R E G U L A M IN B E Z P IE C Z E Ń S T W A I P R Z Ą D K U
W SĄ D Z IE O K R Ę G O W Y M W K O N IN IE
§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Sądzie lub obiekcie - należy przez to rozumieć teren i budynek Sądu Okręgowego w Koninie.
2. Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie.
3. Dyrektorze Sądu - należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie.
4. Służbie ochrony - należy przez to rozumieć osoby wykonujące czynności ochrony w Sądzie
Okręgowym w Koninie na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony osób
i mienia zawartej przez ten Sąd.
5. Sekcji Gospodarczej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Sądu, do zakresu działania
której należy zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa Sądu Okręgowego w Koninie.

§2
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Sądzie zapewnia służba ochrony w systemie całodobowym,
poprzez ochronę fizyczną, systemy alarmowe i monitoring oraz posiadany sprzęt techniczny (bramka
do wykrywania metalu oraz ręczny wykrywacz metalu).
Do zadań służby ochrony należy w szczególności:
1. ochrona bezpieczeństwa i porządku na terenie Sądu, ochrona mienia Sądu i osób przebywających
w Sądzie oraz w razie takiej potrzeby podejmowanie działań mających zminimalizować szkody
i straty,
2. sprawdzanie i kontrola osób wchodzących na teren Sądu poprzez legitymowanie i ustalenie
powodu wejścia na teren Sądu oraz podanie miejsca do którego dana osoba się udaje,
3. stała obserwacja i patrolowanie holi i korytarzy budynku,
4. podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój i porządek w Sądzie,
5. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w Sądzie (pożar,
włamanie, alarm bombowy itp.),
6. informowanie Sekcji Gospodarczej o przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa
i porządku w Sądzie,
7. wykonywanie
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8. współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadkach zagrożenia pożarem na
terenie obiektu oraz pomoc w sprawnej ewakuacji osób przebywających w budynku, w przypadku
alarmu pożarowego, bombowego lub innego,
9.

dozór i obsługa systemów oraz urządzeń alarmowych, ostrzegawczych i innych,

10. prowadzenie książki zdawczo - odbiorczej posterunku oraz odnotowywanie istotnych zdarzeń
związanych z bezpieczeństwem osób i mienia,
11. wydawanie kluczy do pomieszczeń tylko osobom upoważnionym do ich pobrania oraz otwieranie
i zamykanie bramy parkingowej,
12. sprawdzanie poza godzinami urzędowania Sądu zamknięć drzwi, okien i zabezpieczenie
pomieszczeń oraz pomieszczeń plombowanych i zabezpieczonych kratami, w szczególności
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13. dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku nie rzadziej niż co dwie godziny.
§3
Osoby wchodzące na teren Sądu są zobowiązane poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę
ochrony poprzez:
1. okazanie dokumentu ze zdjęciem na żądanie pracownika służby ochrony;
2. przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub sprawdzenie przy
pomocy ręcznego wykrywacza metali.
§4
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Sądu lub przebywająca na
jego terenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służba ochrony
uniemożliwia wejście takiej osoby na teren Sądu.
2. Jeżeli osoba, której uniemożliwiono wejście na teren Sądu z przyczyn wskazanych w pkt 1
kwestionuje ocenę służby ochrony może zażądać przeprowadzenia badania alkomatem. Dalsze
decyzje służby ochrony zależne są od wyniku badania i zachowania osoby badanej.
3. W przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
służba ochrony zobowiązana jest przekazać informację o zaistniałym fakcie, przewodniczącemu
posiedzenia Sądu, gdy dotyczy to osoby posiadającej wezwanie sądowe.
4. Osoby wchodzące na teren Sądu nie mogą mieć zasłoniętej twarzy poprzez np. okulary
przeciwsłoneczne, czapki, szaliki itp.
§5
Osoby wchodzące na teren Sądu nie mogą wnosić:
-

alkoholu lub środków odurzających,

-

broni palnej i amunicji (poza upoważnionymi do jej noszenia na terenie Sądu),

-

przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak np. miotacze gazu, noże, siekiery, łomy, kije
bejsbolowe itp.,

-

materiałów wybuchowych, żrących, łatwopalnych i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.

§6
Torby, teczki oraz inny bagaż osobisty, wnoszony przez osoby wchodzące, podlegają kontroli, jeżeli
według oceny służby ochrony mogą znajdować się w nich przedmioty zagrażające bezpieczeństwu
i porządkowi w obiekcie. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę, bagaż nie może być
wniesiony na teren Sądu.
§7
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania bagażu lub innych
przedmiotów bez nadzoru na terenie Sądu.
2. Do bagażu lub innego przedmiotu pozostawionego bez nadzoru na terenie Sądu nie wolno się
zbliżać. O fakcie zauważenia takiego bagażu lub przedmiotu należy niezwłocznie zawiadomić
służbę ochrony, która podejmuje czynności, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób

i mienia.
3. Służba ochrony ma obowiązek o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadomić Sekcję Gospodarczą.
4. Bagaże lub przedmioty pozostawione bez nadzoru na terenie Sądu, zostaną usunięte oraz mogą być
zneutralizowane przez uprawnione służby, na koszt ich właścicieli lub użytkowników, jeśli zostaną
ustaleni.
§8
1. Dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne, wchodzący na teren Sądu, obowiązani są do
okazania „legitymacji prasowej” i podlegają kontroli określonej w § 3 - 6.
2. Obecność osób wskazanych w ust. 1 na Sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i
dźwiękowa
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orzekającego.
3. Bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw zarówno przedstawiciele mediów, jak i publiczność,
mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służbę ochrony.
4. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może wprowadzić przepustki uprawniające do wejścia
na salę rozpraw.
§9
Niezależnie od kontroli dokonywanej przy wejściu do Sądu oraz kontroli, o której mowa w §8 pkt 3,
służba ochrony może - stwierdzając, że wymaga tego sytuacja wynikająca z rodzaju sprawy,
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przebywających w obiekcie w zakresie opisanym w paragrafach poprzedzających. Stosownie do
wyniku takiej kontroli może zostać podjęta decyzja o ewentualnym usunięciu osób lub rzeczy z terenu
Sądu albo zobowiązująca do innego, stosownego zachowania.

§10
Protokolant lub kierownik sekretariatu, na polecenie przewodniczącego składu orzekającego lub
przewodniczącego wydziału, informuje służbę ochrony o okolicznościach uzasadniających wzmożoną
czujność przy kontrolowaniu uczestników danego postępowania. Przy salach rozpraw, gdzie toczyć się
będą rozprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o

wyłączonej

jawności,

mogą

zostać

wyznaczone strefy, w których poruszać się będą mogły jedynie osoby związane z toczącą się rozprawą
oraz służba ochrony.
§11
Osoby konwojowane wprowadza się do wyznaczonego pomieszczenia wejściem od strony północnej.
Pomieszczenie posiada własny węzeł sanitarny przeznaczony wyłącznie do użytku tych osób.
W czasie pobytu osób konwojowanych w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, drzwi oddzielające
to pomieszczenie od korytarzy winny być zamykane na klucz przez dowódcę konwoju i otwierane
jedynie w celu doprowadzenia konwojowanego na salę rozpraw.
§12

1. Zorganizowane grupy osób, w tym wycieczki szkolne, mogą wejść do Sądu po wcześniejszym
uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.
2. Sekcja Gospodarcza informuje służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.

3. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych, demonstracyjnych, organizowania
pikiet, manifestacji i zgromadzeń w Sądzie.
4. Na terenie Sądu zakazane jest prowadzenie handlu obnośnego, akwizycji lub zbierania datków na
cele charytatywne bez zezwolenia Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.
5. Służba ochrony zobowiązana jest wyegzekwować zakaz, o którym mowa w pkt 4 powyżej poprzez
zwrócenie uwagi, a jeśli to nie odniesienie skutku poprzez nakazanie opuszczenia Sądu.
§13
Przedsiębiorcy wykonujący na terenie Sądu prace remontowe i porządkowe mają obowiązek
przekazać do Sekcji Gospodarczej informację o terminie prac oraz wykazy osób wykonujących prace
na terenie obiektu. Czynności tej należy dokonać przed rozpoczęciem robót. Sekcja Gospodarcza
przekazuje aktualne wykazy zatrudnionych osób do służby ochrony.
§14
Na terenie Sądu zabrania się:
wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzysta osoba
niewidoma oraz psa policyjnego użytego do konwojowania lub przeszukiwania pomieszczeń,
spożywania alkoholu lub środków odurzających,
wywieszania ogłoszeń, plakatów itp., które nie dotyczą działalności Sądu bądź Związków
Zawodowych działających w Sądzie, bez wcześniejszego uzyskania zgody Prezesa Sądu lub
Dyrektora Sądu,
zachowania agresywnego lub niebezpiecznego, a także w jakikolwiek sposób zakłócającego
zwykłe funkcjonowanie Sądu.
§15
Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów albo innych substancji.
§16
1. Osoby wchodzące i przebywające na terenie Sądu mają obowiązek podporządkować się
poleceniom służby ochrony pod rygorem usunięcia z Sądu.
2. W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu, służba ochrony
ma obowiązek, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować odpowiednie środki i podjąć
działania, mające na celu respektowanie obowiązujących w Sądzie zasad i postanowień niniejszego
Regulaminu.
§17
1. Budynek Sądu jest wyposażony w system monitoringu (w szczególności wejścia do budynku,
ogólnodostępne części budynku i jego korytarze), a także w system sygnalizacji napadu i
włamania, system telewizji przemysłowej oraz system kontroli dostępu. Budynek wyposażony jest
również w system sygnalizacji pożaru, który jest bezpośrednio połączony z Państwową Strażą
Pożarną.
2. Dozór i obsługę systemów wymienionych w punkcie 1 wykonuje służba ochrony, która posiada
bezpośrednie połączenie z grupą interwencyjną, na wypadek zagrożenia.

18
Osoby przebywające na terenie Sądu mają możliwość skorzystania, w okresie jesienno - zimowym
i zimowo - wiosennym, z bezpłatnej szatni znajdującej się w budynku Sądu. W szatni może być
pozostawiana odzież wierzchnia. Na przechowanie nie przyjmuje się toreb, teczek, plecaków lub
innych podobnych przedmiotów.
§19
1. Prezes Sądu jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w systemie monitoringu lub
pozyskiwanych przy kontroli i legitymowaniu osób.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
3. Dane osobowe są chronione przez administratora danych osobowych i udostępniane mogą być
tylko podmiotom uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Dane osobowe udostępniane mogą być wyłącznie za pisemną zgodą Prezesa Sądu jako
administratora tych danych.

