Regulamin
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
w budynkach sądów miasta Poznania w:
Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Poznań, dnia 30 kwietnia 2020 roku
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Ilekroć w regulaminie jest mowa o Sądzie, rozumie się przez to Sąd Okręgowy
w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu i inne podległe wydziały usytuowane w obrębie miasta Poznania.
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wyżej wymienionych sądach
zapewnia Policja Sądowa oraz specjalistyczne formacje ochronne.
§1
1. W celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Policja Sądowa
wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami i uprawniona jest
między innymi do legitymowania oraz kontroli osób i wnoszonych bagaży.
2. Kontrolę osób wchodzących na teren obiektu oraz wnoszonych przez nie bagaży
realizuje specjalistyczna formacja ochronna przy udziale Policjanta lub Policjant
samodzielnie.
3. Czynności wskazane w pkt 1 i 2 można wykonywać między innymi przy użyciu
urządzeń tj. bramki do wykrywania metali, ręcznych wykrywaczy metalu, urządzeń do
prześwietlania bagażu oraz ręcznego detektora cieczy niebezpiecznych.
§2
W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego Policja
Sądowa wykonuje czynności zmierzające do wyeliminowania zagrożenia
i dokonuje wstępnego sprawdzenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu przyjazdu
wyspecjalizowanych służb. Decyzję o ewakuacji budynku podejmuje Prezes Sądu
lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku bezpośredniego zagrożenia decyzję
podejmuje Policja Sądowa.
§3
Zabezpieczenie Sądu oraz wyznaczonych rozpraw przez Policję Sądową wykonywane
jest na podstawie polecenia: Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Sędziów lub Policji,
a czynności wykonywane są w oparciu o § 1. W trakcie zabezpieczenia można
wyznaczyć strefy bezpieczeństwa wewnątrz Sądu i w bezpośrednim jego otoczeniu.
W uzasadnionych przypadkach będzie obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów na teren
Sądu.
§4
Po okazaniu legitymacji przez sędziów oraz pracowników sądów korzystających
z odrębnego wejścia do obiektu lub korzystających z indywidualnych kart
dostępowych należy odstąpić od czynności ujętych w § 1, chyba, że wystąpią
uzasadnione okoliczności, które należy natychmiast wyjaśnić z Przewodniczącym
Wydziału, a w sytuacjach szczególnych należy powiadomić Prezesa Sądu.

§5
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Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz: handlu obnośnego i akwizycji,
zbierania datków na cele społeczne bez właściwego zezwolenia, palenia tytoniu oraz
papierosów elektronicznych (e-papierosów) poza wyznaczoną strefą, przebywania na
korytarzach lub w innych pomieszczeniach Sądu bez określonego celu, wchodzenia do
Sądu z nieopakowanymi produktami spożywczymi (np. lody), spożywania posiłków
na korytarzach sądowych, a także innych zachowań godzących w powagę Sądu.
Zabrania się również wywieszania – bez zgody Prezesa lub Dyrektora Sądu jakichkolwiek informacji, tj. (ogłoszeń, zawiadomień, plakatów, ulotek itp.).
§6
Zabrania się wnoszenia na teren Sądu napojów alkoholowych lub podobnie
działających środków oraz podawania, a także ich użycia.
§7
Osoby, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości lub podobnie działającego
środka będą badane przez Policję Sądową urządzeniami kontrolno-pomiarowymi
na zawartość alkoholu lub podobnie działającego środka. Osoby u których,
stwierdzono stan nietrzeźwości lub użycie podobnie działającego środka będą
wyprowadzone z budynku Sądu.
§8
W przypadku ustalenia, że świadek lub inny uczestnik rozprawy sądowej przebywa na
terenie Sądu będąc po spożyciu alkoholu albo podobnie działającego środka Policja
Sądowa powiadomi Przewodniczącego składu orzekającego.
§9
Na terenie Sądu oprócz podmiotów uprawnionych obowiązuje bezwzględny zakaz
wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów służbowych.
W budynku Sądu zabrania się także używania rowerów, deskorolek, łyżworolek lub
innych urządzeń, które zagrażałyby bezpieczeństwu publicznemu.
§ 10
Zabrania się wnoszenia na teren Sądu między innymi broni palnej, gazowej,
amunicji, materiałów wybuchowych, ręcznych miotaczy gazu, paralizatorów
elektrycznych, kijów bejsbolowych, materiałów palnych, żrących oraz innych
niebezpiecznych narzędzi i materiałów. Broń palną na terenie obiektów sądowych
mogą posiadać jedynie osoby uprawnione wykonujące zadania służbowe wymagające
jej posiadania. W przypadku odebrania ujawnionych niebezpiecznych
przedmiotów
osobom
wchodzącym
do
Sądu
pracownicy
ochrony
zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania tego typu incydentów bezpośrednio
do Kierowników Sekretariatów Wydziałów, Kierowników Oddziałów do których osoby
te się udają, jak również informują funkcjonariuszy Policji Sądowej.
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§ 11
Osoby awanturujące się i manifestujące swoim zachowaniem lekceważący stosunek
wobec Sądu oraz zasad współżycia społecznego, a które mimo zwróconej uwagi
zaprzestania określonego zachowania nie zastosują się do wydanego polecenia – będą
wyprowadzone z Sądu przez funkcjonariuszy Policji Sądowej. Ponadto pracownicy
ochrony zobowiązani są do niezwłocznego informowania Kierowników Sekretariatów
Wydziałów, Kierowników Oddziałów do których osoby te się udają, jak również
informują funkcjonariuszy Policji Sądowej o innych niebezpiecznych incydentach
takich jak awanturowanie się podsądnych przy wejściu lub na korytarzu Sądu.
§ 12
Na terenie Sądów zabrania się: między innymi akcji agitacyjnych i demonstracyjnych
oraz organizowania pikiet, manifestacji i zgromadzeń, a także wnoszenia
przedmiotów, które można wykorzystywać do tych celów, np. plakaty, transparenty,
bębny, megafony i inne.
§ 13
Prezes Sądu może w uzasadnionych wypadkach wydać zakaz filmowania
i fotografowania w budynku Sądu. Zakaz taki nie obejmuje przebiegu rozpraw, co do
których utrwalania obowiązują odrębne przepisy. O wydaniu zakazu powiadomiona
zostanie Policja Sądowa.
§ 14
Policja Sądowa wykonuje zarządzenia porządkowe Sądu wydane w celu utrzymania
powagi Sądu oraz wykonuje czynności procesowe zlecone przez Sąd.
§ 15
Do zadań Policji Sądowej należy również zapewnienie ochrony życia i zdrowia
sędziów oraz innych osób, w związku z wykonywaniem przez nich czynności
wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.
§ 16
W budynkach sądów konwoje i doprowadzenia realizują organy uprawnione zgodnie
z obowiązującymi przepisami resortowymi, regulującymi służbę konwojową.
§ 17
Rozpoczynając służbę oraz w trakcie służby Policja Sądowa dokonuje kontroli
budynku Sądu wewnątrz i na zewnątrz, pod względem bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Służba ochrony dokonuje obchodów i sprawdzenia stanu
bezpieczeństwa na terenie sądu jak i wokół przyległego terenu niezależnie od Policji
Sądowej.
§ 18
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Na terenie Sądu obowiązują niżej wymienione znaki graficzne, które oznaczają:
- zakaz palenia

- zakaz używania rowerów oraz innych urządzeń zagrażających bezpieczeństwu
publicznemu

- zakaz wnoszenia broni oraz innych niebezpiecznych narzędzi i materiałów

- zakaz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy podmiotów uprawnionych)

- zakaz wchodzenia z lodami i innymi produktami spożywczymi oraz ich konsumpcji

- zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu

§ 19
Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych poszczególnych Sądów,
a jego treść zostanie wywieszona w budynkach Sądów.
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§ 20
Niniejszy regulamin nie narusza dyspozycji przepisów zawartych Ustawie z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 tj.), Ustawie z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 tj.) i innych
obowiązujących przepisów.
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