Załącznik Nr 1 do zarządzenia 11/2020

Regulamin wewnętrzny bezpieczeństwa i porządku w budynku Sądu
Rejonowego w Żarach

§1
1.

Osoby wchodzące do budynku Sądu Rejonowego w Żarach zobowiązane są poddać się

kontroli przez pracownika ochrony sądu. Kontrola polegać będzie na przejściu przez bramkę
elektroniczną służącą do wykrywania metali lub/i sprawdzeniu ręcznego wykrywacza metalu.
2.

W przypadku uruchomienia się sygnału dźwiękowego bramki elektromagnetycznej

lub/i ręcznego wykrywacz metalu, osoba kontrolowana zobowiązana jest do poddania się
dalszym czynnościom, w celu ustalenia, czy na teren Sądu nie są wnoszone przedmioty, o
których mowa w § 3 pkt. 1.
3.

Z obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym zwolnieni są:

a) Sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego w Żarach,
b) Sędziowie i pracownicy innych jednostek wymiaru sprawiedliwości- po wcześniejszym
okazaniu legitymacji służbowej,
c)

Pracownicy organów ścigania, prokuratorzy, adwokaci radcowie prawni, ławnicy, notariusze i
komornicy sądowi, pracownicy ochrony państwa, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa wykonujący czynności służbowe- po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.
§2

W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Sądu Rejonowego w Żarach lub
przebywająca na jego terenie, (posiadająca wezwanie sądowe), jest pod wpływem alkoholu lub
innego środka odurzającego, służba ochrony obiektu zobowiązana jest do przeprowadzenia
stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera. W przypadku stwierdzenia, że
osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba podejrzana nie
wyraża zgody na stosowne badanie, służba ochrony obiektu zobowiązana jest przekazać
informację o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału. O dalszych czynnościach podjętych
wobec tej osoby decyduje przewodniczący wydziału. Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w
Żarach, niewezwane przez sąd, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem

alkoholu lub innego środka odurzającego nie będą wpuszczane na teren sądu. W przypadku
zakwestionowania tej oceny przez osobę podejrzaną, przeprowadza się stosowne badania przy
użyciu analizatora wydechu lub testera.

§3

1.

Zabrania się wnoszenia na teren Sądu Rejonowego w Żarach broni i amunicji( nie

dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służby ochrony państwa, Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek
niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych), materiałów
wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych,
narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny pracownika
ochrony mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.
2.

Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby do budynku Sądu,

podlegają kontroli przeprowadzonej przez pracownika ochrony , przy użyciu urządzenia
rentgenowskiego. W przypadku awarii urządzenia rentgenowskiego, kontrola bagażu winna być
przeprowadzona wizualnie, manualnie, lub przy użyciu innych dostępnych środków. Jeżeli osoba
wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę bagaż nie może być wniesiony.

§4

Przedmioty i narzędzia uznane za niebezpieczne oraz bagaż mogący stanowić utrudnienie w
poruszaniu się innych osób na terenie sądu, służby ochrony obiektu mają obowiązek przechować
z zachowaniem ustalonych procedur w odpowiednio wyznaczonym i zabezpieczonym do tego
celu miejscu.
W przypadku odebrania narzędzia uznanego za niebezpieczne pracownik ochrony zgłasza o
tym fakcie przewodniczącego składu orzekającego w sprawie, na którą udaje się podsądny oraz
dyrektora sądu.

§5

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynku Sądu
Rejonowego w Żarach w godzinach urzędowania sądu, obowiązani są do okazania „legitymacji
prasowej" i podlegają kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania sądu wejście
przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej
zgody Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw oraz
rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji
przewodniczącego składu orzekającego.

§6

Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać
poddani ponownej kontroli przez służbę ochrony obiektu, kiedy wymagają tego względy
bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Rejonowego w Żarach może
wprowadzić przepustki uprawniające do wejścia na salę rozpraw.

§7

W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o
podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości
wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja lub służba ochrony obiektu oraz
funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§8

Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących prace porządkowe i remontowe na
terenie budynku Sądu Rejonowego w Żarach winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w
identyfikatory

zawierające

dane

umożliwiające

identyfikację

osoby

oraz

podmiotu

zatrudniającego. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać Oddziałowi Administracyjnemu Sądu
Rejonowego w Żarach wykazy osób zatrudnionych przed rozpoczęciem prac. Aktualne wykazy
zatrudnionych osób winny być udostępnione służbie ochrony obiektu.

§9

Zabrania się wprowadzania na teren Sądu Rejonowego w Żarach zwierząt, za wyjątkiem psa
przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niepełnosprawne oraz psa policyjnego.

§ 10

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego,
jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu Rejonowego w Żarach.

§11

1.

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie sądu.

2.

Zabrania się prowadzenia na terenie sądu działalności handlowej i reklamowej.

§12

Osoby zawezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia okryć
wierzchnich i bagażu w szatni (poza niezbędnym bagażem podręcznym)

§ 13

Na terenie Sądu Rejonowego w Żarach obowiązuje zachowanie należytej powagi (w tym
odpowiedni strój) i przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

