REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie
§11. Osoby wchodzące do budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie zobowiązane są
poddać

się kontroli

przeprowadzanej

przez

służby

ochrony

obiektu

lub/i

funkcjonariuszy policji.
2. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do
wykrywania metali lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
§2.
1. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
mają zakaz wstępu na teren obiektu sądowego.
2. W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca lub przebywająca na terenie
obiektu sądowego znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka
odurzającego,

służby

ochrony

obiektu

mają

obowiązek

wezwać

policję.

Funkcjonariusze policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania
przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
3. W przypadku wątpliwości odnośnie stanu trzeźwości osoby zamierzającej wejść
do budynku sądu wykonuje się badanie przy użyciu analizatora wydechu lub
testera.
§3
W przypadkach, o których mowa w § 2, gdy dotyczy to osoby wezwanej przez Sąd,
funkcjonariusz policji zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie
przewodniczącemu składu orzekającego lub kierownikowi sekretariatu właściwego
wydziału. O podjęciu dalszych czynności wobec osoby, o której mowa powyżej
decyduje przewodniczący składu orzekającego.

§4
Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do
budynku sądu, podlega kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu
lub/i funkcjonariuszy Policji przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do
prześwietlania bagażu.
§5
1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1 i 4
zwolnieni są: osoby pełniące najwyższe funkcje państwowe, osoby posiadające
immunitet,

pracownicy

resortu

sprawiedliwości,

organów

ścigania,

służb

specjalnych i ochrony rządu, osoby wykonujące zadania Prokuratorii Generalnej
oraz adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, notariusze, komornicy
sądowi, biegli sądowi i ławnicy, po wcześniejszym okazaniu ważnej legitymacji
służbowej/zaświadczenia bez wcześniejszego wezwania.
2. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą poddać się kontroli, o której
mowa w § 1 ust. 2 obowiązane są do okazania służbie ochrony obiektu lub/i
funkcjonariuszowi policji stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt.
§6

Bagaż osób wychodzących, w tym również pracowników administracji i obsługi
sądu może zostać poddany kontroli zgodnej z § 4 jeżeli zachodzi podejrzenie, że
wynoszone jest mienie lub dokumentacja sądowa.
§7
Zabrania się wnoszenia na teren obiektu sądowego broni, amunicji, materiałów
wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących,
łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów lub
płynów, które według oceny służby ochrony obiektu sądowego lub/i Policji, mogą
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu.

§8
Broń palną na terenie obiektu sądu mogą posiadać jedynie osoby wykonujące
zadania służbowe wymagające jej posiadania.
§9
Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren
obiektu sądowego w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów, po
poddaniu się kontroli określonej w § 1 i 4.
§10
1. Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji,

filmu i prasy na

dokonywanie rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony
interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie
utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu
się nie sprzeciwia.
2. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zgody na dokonywanie rejestracji obrazu i dźwięku z
przebiegu rozprawy w konkretnej sprawie, Przewodniczący składu orzekającego
może

zarządzić

zakaz

wnoszenia

na

salę

rozpraw

wszystkich

urządzeń

posiadających funkcję rejestracji obrazu i dźwięku.
§11
Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli

mediów oraz ich

pozostawanie na terenie obiektu sądowego uwarunkowane jest otrzymaniem zgody
Prezesa Sądu, Dyrektor Sądu lub przewodniczącego składu orzekającego.
§12
1. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą
zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu lub/i policję.

2. Ze względów bezpieczeństwa Prezes sądu lub osoba przez niego upoważniona
ma prawo zarządzić wydanie imiennych kart wstępu na salę rozpraw w odniesieniu
do konkretnej sprawy i terminu jej rozpoznania.
§13
1. Wokół sal rozpraw, w których toczyć się będą rozprawy „o podwyższonym
stopniu ryzyka" lub o wyłączonej jawności mogą zostać wyznaczone strefy, po
których poruszać się będą jedynie służby ochrony obiektu, Policja, funkcjonariusze
służb specjalnych i ochrony rządu oraz osoby wezwane przez sąd na rozprawę.
2. O wyznaczeniu strefy decyduje Prezes sądu lub upoważniona przez niego osoba.
§14
Osoby przebywające na terenie obiektu sadu mają obowiązek stosowania się do
poleceń pracowników ochrony lub/i funkcjonariuszy policji wydanych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.
§15
Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe
wchodzą na teren budynku po udzieleniu przez Dyrektora Sądu stosownego
zezwolenia.
§16
Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne, mogą wejść na teren obiektu
sądowego jedynie po otrzymaniu zezwolenia Prezesa sądu lub Dyrektora sądu.
§17
Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie sądu bez
zgody Prezesa sądu lub Dyrektora sądu.
§18
Zabrania się prowadzenia w budynku sadu działalności handlowej i akwizycji bez
zgody Dyrektora sądu lub osoby przez niego upoważnionej.

§19

Zakazuje się palenia tytoniu na terenie obiektu sądu.
§20
Zabrania się wprowadzania na teren budynków Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa
przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome.
§21
Pracownicy

ochrony

obiektu

dokonują

kontroli

obiektu

pod

względem

bezpieczeństwa zarówno w godzinach, jak i po godzinach urzędowania oraz w dni
wolne od pracy w ciągu całej doby.
§22
W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie sądu, funkcjonariusze
policji i pracownicy służb ochrony obiektów mogą stosować odpowiednio
uprawnienia do stosowania środków przewidzianych w ustawie o Policji oraz
ustawie o ochronie osób i mienia.
§23

W trakcie ogłoszenia ewakuacji każda z osób znajdująca się na terenie obiektu sądu
zobowiązana

jest

postępować

zgodnie z zasadami

opisanymi

przeciwpożarowej oraz Instrukcji alarmowej dla danego obiektu.
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