
Zarządzenie Nr Adm.-0230-9/2020 

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

z dnia 6 marca 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu bezpieczeństwa i porządku 

obowiązującego w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej  

w Mińsku Mazowieckim 

w wersji 3.0 z dnia 6 marca 2020 roku 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6, § 31 ust. 2 

pkt 3, § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) oraz pisma Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2020 r., znak BO-II.5004.4.2020  

(Adm.-2520-3/20) wprowadzamy regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący  

w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim w wersji 

3.0 z dnia 6 marca 2020 roku stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzamy publikację niniejszego zarządzenia na stronie intranetowej Sądu oraz na stronie 

BIP Sądu, a także poprzez wywieszenie regulaminu bezpieczeństwa i porządku 

obowiązującego w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku 

Mazowieckim w wersji 3.0 z dnia 6 marca 2020 roku przy stanowisku ochrony obiektu oraz 

doręczenie wszystkim zatrudnionym kopii użytkowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§ 3 

Zarządzamy doręczenie kserokopii niniejszego zarządzenia Prokuraturze Rejonowej  

w Mińsku Mazowieckim oraz kierownikowi służby ochrony obiektu.  

 

§ 4 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 38/2019 Prezesa 

i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie 

Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej 

w Mińsku Mazowieckim w wersji 2.0 z dnia 26 lipca 2019 roku.  

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Prezes 

Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

 

Andrzej Okniński 

Dyrektor 

Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

 

Katarzyna Jerzak 
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§ 1 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) sądzie – należy przez to rozumieć Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim; 

2) prokuraturze – należy przez to rozumieć Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim; 

3) budynku – należy przez to rozumieć budynek administracyjno-biurowy, w którym mieści 

się Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim; 

4) prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim; 

6) prokuratorze – należy przez to rozumieć Prokuratora Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim; 

7) służbie ochrony obiektu – należy przez to rozumieć pracowników firmy świadczącej 

usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu 

Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim; 

8) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć sekretariat wydziału, oddziału, sekcji, 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim lub 

Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim. 

 

§ 2 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w siedzibie sądu i prokuratury zapewniają 

pracownicy służby ochrony obiektu. 

 

§ 3 

1. Osoby przybywające do budynku mogą wchodzić tylko wejściem głównym. 

2. Pracownicy oraz osoby uprawnione przybywające do budynku oprócz wejścia głównego 

mogą wchodzić bocznym wejściem od strony parkingu. 

3. Osoby wchodzące na teren budynku zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej 

przez służbę ochrony obiektu. Kontrola ma na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego 

przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą 

do wykrywania metali, lub / i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali,  

z zastrzeżeniem § 6 ust. 1. 

4. Osoby odmawiające poddania się kontroli określonej w ust. 3 nie mogą być wpuszczone  

do budynku. 

 

§ 4 

1. Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do budynku, 

podlegają kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu przy użyciu bramki 

elektromagnetycznej do wykrywania metali i przy użyciu prześwietlarki bagażu. 

2. W przypadku, kiedy osoba wchodząca nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli 

bagażu, bagaż ten nie może być wniesiony na teren budynku. 

3. Bagaż o gabarytach większych niż 55 cm x 40 cm x 25 cm, który przeszedł kontrolę należy 

pozostawić w szatni. 

 

§ 5 

1. Zakazuje się wstępu do budynku osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków  

i środków odurzających.  

2. Na terenie budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, innych substancji oraz papierosów 

elektronicznych. 

3. W przypadku osób wchodzących na teren budynku, posiadających wezwanie, wobec 

których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka 
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odurzającego, służba ochrony obiektu ma obowiązek wezwać Policję. Funkcjonariusze 

Policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora 

wydechu lub testera. W przypadku stwierdzenia, że badana osoba jest pod wpływem 

alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba, wobec której istnieje podejrzenie,  

iż znajduje się pod wpływem alkoholu nie wyraża zgody na stosowne badanie, służba 

ochrony obiektu zobowiązana jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do kierownika 

właściwej komórki organizacyjnej. Przewodniczący składu orzekającego lub prokurator 

prowadzący sprawę, na którą w/w osoba jest wezwana podejmuje decyzję o dalszym 

postępowaniu wobec tej osoby. 

4. Osoby wchodzące na teren budynku, nie posiadające wezwania, wobec których istnieje 

podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,  

nie będą wpuszczane na teren budynku. W przypadku zakwestionowania tej oceny przez 

osobę, u której istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka 

odurzającego, służba ochrony obiektu ma obowiązek wezwać Policję. Funkcjonariusze 

Policji zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora 

wydechu lub testera. 

5. W przypadku wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji (np. awanturowanie się 

interesanta przy wejściu do budynku lub na terenie sądu) służba ochrony obiektu 

zobowiązana jest do przekazania informacji o zaistniałym incydencie do kierownika 

właściwej komórki organizacyjnej. Przewodniczący składu orzekającego lub prokurator 

prowadzący sprawę, na którą w/w osoba jest wezwana podejmuje decyzję o dalszym 

postępowaniu wobec tej osoby. 

 

§ 6 

1. Kontroli, o której mowa w § 3-4 nie podlegają: sędziowie, prokuratorzy oraz pracownicy 

sądu i prokuratury, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa, funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonujący 

czynności służbowe, oraz inne osoby w stosunku, do których taką decyzję podjął sędzia  

lub prokurator. 

2. Wskazane osoby, na wezwanie pracowników ochrony winny okazać legitymację służbową, 

przez którą rozumie się dokument lub zaświadczenie stwierdzające tożsamość danej osoby, 

uprawnienie do występowania w czyimś imieniu, wystawione przez uprawnione organy. 

 

§ 7  

1. Zabrania się wnoszenia na teren budynku broni palnej i amunicji (nie dotyczy  

to funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek 

niejawnych lub wartości pieniężnych, patrolu interwencyjnego agencji ochrony obiektu  

w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, 

miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, 

łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według 

oceny służby ochrony obiektu mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób 

przebywających na terenie budynku. 

2. Osoby uprawnione do posiadania broni (za wyjątkiem uprawnionych do tego 

funkcjonariuszy organów ścigania) zobowiązane są do złożenia jej w depozycie Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (ul. Wyszyńskiego 15/17). 

3. Do budynku z bronią palną mogą wejść jedynie osoby wykonujące obowiązki służbowe 

wymagające jej posiadania. O fakcie przybycia osoby te są zobowiązane powiadomić 

pracowników służby ochrony obiektu. 
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§ 8 

Przedmioty i narzędzia uznane za niebezpieczne oraz bagaż mogący stanowić utrudnienie 

w poruszaniu się innych osób na terenie budynku, służba ochrony obiektu ma obowiązek 

przechować z zachowaniem ustalonych procedur w odpowiednio wyznaczonym  

i zabezpieczonym do tego celu miejscu. 

 

§ 9 

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynku  

w godzinach urzędowania, obowiązani są do okazania „legitymacji prasowej" i podlegają 

kontroli określonej w § 3-4. Po godzinach urzędowania sądu i prokuratury wejście 

przedstawicieli mediów na teren budynku uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody 

od prezesa lub prokuratora. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw oraz rejestracja 

filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy uzależniona jest od decyzji 

przewodniczącego składu orzekającego. 

 

§ 10 

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren budynku jedynie  

po otrzymaniu pisemnej zgody od prezesa lub prokuratora. 

 

§ 11 

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie budynku,  

bez uzyskania pisemnej zgody od prezesa lub prokuratora. 

 

§ 12 

1. Osoby posiadające wezwanie wystawione przez sąd lub prokuraturę zobowiązane  

są do pozostawienia okryć wierzchnich i zbędnego bagażu w szatni. 

2. Osoby pozostawiające na przechowanie w szatni okrycia wierzchnie, bądź inne przedmioty, 

zobowiązane są przejąć pod osobisty nadzór pieniądze oraz przedmioty wartościowe. 

 

§ 13 

1. Zabrania się wprowadzania na teren budynku zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika,  

z pomocy którego korzystają osoby niewidome. 

2. Zabrania się używania na terenie budynku telefonów komórkowych oraz urządzeń  

do odtwarzania dźwięku i obrazu w sposób mogący zakłócić porządek lub utrudniać pracę.  

3. Zabrania się prowadzenia na terenie budynku działalności handlowej (w tym akwizycji). 

 

§ 14 

Osoby wchodzące na teren budynku bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom 

służby ochrony obiektu. 

 

§ 15 

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu pracownicy 

służby ochrony obiektu mają prawo – w granicach posiadanych uprawnień – zastosować środki 

oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń. 

 

§ 16 

1. Budynek sądu i prokuratury oraz teren zewnętrzny jest monitorowany.  

2. Wszystkie kamery, które zamontowane są w ramach systemu monitoringu wizyjnego,  

są odpowiednio oznakowane. 

3. System zastosowany jest jedynie do rejestracji materiału wizyjnego. 

C 
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4. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego opisane są w odrębnym regulaminie. 

 

§ 17 

Zasady przebywania pracowników w budynku sądu poza godzinami urzędowania regulują 

odrębne przepisy. 

 

§ 18 

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego zagrożenia zastosowanie mają 

inne przepisy, regulujące zagadnienia ewakuacji oraz zasady postępowania w przypadku 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.  

 

§ 19 

Każda osoba przebywająca na terenie sądu i prokuratury zobowiązana jest do przestrzegania 

zapisów Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 20 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierując się potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa zatrudnionym w sądzie i prokuraturze osobom, stronom toczących się 

postępowań, jak też osobom przebywającym na terenie budynku prezes, dyrektor bądź 

prokurator mogą wydać inne niż przewidziane w niniejszym Regulaminie zarządzenia. 

 


