ZARZĄDZENIE Nr 6/2021
Prezesa Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego

w Olsztynie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad wstępu do budynku przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie w części
będącej siedzibą Wojewódzkiego

Na podstawie
o ustroju

sądów

art.

Sądu Administracyjnego

20 § 1 ustawy

administracyjnych

w związku z § 8 pkt 1 rozporządzenia
5 sierpnia

2015r.

administracyjnych

Regulamin

2002

r. Prawo

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.)
Prezydenta Rzeczypospolitej

wewnętrznego

urzędowania

Polskiej z dnia

wojewódzkich

określa zasady wstępu do pomieszczeń

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wobec

z Urzędem

25 lipca

sądów

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1177), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie

2.

z dnia

w Olsztynie

wspólnego

zachodzi konieczność

przez

w Olsztynie, zwany dalej "Sądem".
zajmowania

Marszałkowskim

zajmowanych

budynku

Województwa

przy

ul.

Emilii

Warmińsko-Mazurskiego

Plater

1

w Olsztynie

ustalenia szczególnych zasad wstępu osób do pomieszczeń

usytuowanych w strefie ogólnodostępnej Sądu.
3.

W

Sądzie

pracowników

wyodrębnia

się

Sądu oraz strefę

rozpraw, czytelnia

akt, wydział

§ 2. 1. Osoby wchodzące

strefę

służbową

ogólnodostępną,
informacji

dostępną

gdzie

dla

sędziów

usytuowane

są sale

sądowej, biuro podawcze, kasa.

do Sądu podlegają

kontroli przy użyciu wykrywacza

metali, w który wyposażona jest bramka bezpieczeństwa.
2. Torba/bagaż

osób wchodzących

podlega odrębnej

kontroli - przy użyciu

urządzenia służącego do prześwietlania bagażu.
3. Czynności określonych w ust. 1 i 2 dokonuje ochrona Sądu.
4. Kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2 nie podlegają:
1/ sędziowie i pracownicy Sądu - wyposażeni w identyfikatory służbowe;
2/ sędziowie innych sądów, prokuratorzy,
Państwa,

adwokaci,

i senatorowie
3/ osoby

radcowie

radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu

prawni,

doradcy

podatkowi,

posłowie

RP - po okazaniu legitymacji służbowej lub korporacyjnej;

zaproszone

przez

Prezesa,

Wydziałow Sądu i Dyrektora Sądu.

Wiceprezesa

Sądu,

Przewodniczących

5. Osoby, u których

istnieją

przez bramkę bezpieczeństwa

przeciwwskazania

medyczne

powinny zgłosić ten fakt ochronie Sądu.

6. Zapisy ustA i 5 nie mają zastosowania

w sytuacjach

z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
poz.796)

oraz rozporządzeniu

w sprawie

zakresu

do przechodzenia

Prezesa

przedsięwzięć

Rady Ministrów

wykonywanych

określonych

ustawą

(t. j. Dz. U. z 2019 r.,

z dnia 25 lipca 2016r.

w poszczególnych

stopniach

alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz.1101 ze zm.).

§ 3. 1. Na teren Sądu nie wolno wnosić:
1/ broni - w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz.955)
funkcjonariuszy
zlecenie

państwowych

Sądu,

wykonywania

- z wyłączeniem

jeżeli

formacji

posiadanie

przypadków

uzbrojonych
przez

wnoszenia

oraz

nich

broni

osoby
jest

broni przez

działające
niezbędne

na
do

zadań służbowych i wynika to z innych przepisów;

2/ materiałów wybuchowych;
3/ miotaczy gazu;
4/ paralizatorów elektrycznych;
5/ napojów alkoholowych;
6/ narkotyków i innych środków odurzających;
7/ materiałów żrących i łatwopalnych;
8/ innych przedmiotów
zdrowia ludzkiego

i narzędzi

mogących

stanowić

lub które mogą być wykorzystane

zagrożenie

dla życia lub

do zakłócenia

spokoju

lub

naruszenia porządku albo powagi Sądu.
2. Z wyłączeniem

przypadku

psów - przewodników

osób niepełnosprawnych,

do budynku Sądu nie można wprowadzać zwierząt.

§ 4.1. Na teren Sądu nie wpuszcza się osób:
1/ których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
2/ wnoszących przedmioty, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1 kwestionuje ocenę jej
stanu,

może

zażądać

przeprowadzenia

badania

na obecność

tych

substancji

w organizmie.
3. Osoby przybywające
okryć wierzchnich
podręcznego.

do Sądu zobowiązane

oraz bagażu,

są do pozostawienia

którego rozmiary przekraczają

Osoby te winny przebywać w miejscach związanych

wielkość

w szatni
bagażu

ze zgłoszonym

celem wizyty.

§ 5. 1. Przedstawiciele

prasy, radia i telewizji wnoszący sprzęt utrwalający obraz

i dźwięk mogą wchodzić na teren Sądu w godzinach jego urzędowania, po okazaniu
legitymacji służbowej i poddaniu się rutynowej kontroli.
2. Rejestracja obrazu i dźwięku na salach rozpraw może odbywać się za zgodą
przewodniczącego

składu

orzekającego.

Zamiar

ten

przedstawiciel

mediów

powinien zgłosić do wydziału informacji sądowej.
3.

Rejestracja

technicznego

obrazu

nie

pomieszczeń

powinna

(kamer,

zawierać

czujników

elementów

systemu

zabezpieczenia

włamania

i

napadu,

szyfratorów itp. elementów).

§ 6. 1. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie wprowadza się wzór:
a/ identyfikatora służbowego;
b/ okresowej karty wstępu;
c/ jednorazowej karty wstępu
określony w załączniku do zarządzenia.
2. Identyfikator
umieszczona

oraz karty wstępu

mają formę

plastikowej

jest nazwa Sądu, nr karty, imię i nazwisko

karty,

na której

pracownika

lub napis

"Ochrona Sądu", "Firma Sprzątająca", "Aplikant /PraktykanU Gość/Stażysta".
3. Osobom

świadczącym

cywilnoprawnych,

praktykantom

terenie Sądu uzasadnione
wydawane

są

usługi

w budynku

oraz

innym

jest rodzajem

jednorazowe

lub

Sądu

osobom,

karty

podstawie

których

wykonywanych

okresowe

na

przebywanie

czynności

wstępu

umów
na

w Sądzie

uprawniające

do

poruszania się po strefie służbowej Sądu lub wybranych jej rejonach.
4. Wnioski
bądź

w sprawie

jednorazowej

kierownicy
dostępu

karty

wydziałów

którym

bądź jednorazowe
oraz okazywania

wstępu

i oddziałów,

do poszczególnych

5. Osoby,

wydania

identyfikatora
składają

do

służbowego
Dyrektora

którzy określają zakres

lub okresowej
Sądu

uprawnień

właściwi
dotyczący

rejonów strefy służbowej Sądu.

wydane

zostały

identyfikatory

karty wstępu zobowiązane
na wezwanie

służbowe

lub okresowe

są do ich posiadania

osób upoważnionych

przy sobie

do wykonywania

czynności

karty wstępu

mogą być

związanych z ochroną Sądu.
6. Identyfikatory
używane wyłącznie

służbowe,

okresowe

i jednorazowe

przez osoby, którym zostały wydane.

7. 1) Identyfikator służbowy podlega wymianie w przypadku:

al zmiany danych w nim zawartych;
bl utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
2) Identyfikator służbowy podlega zwrotowi w przypadku:
al ustania stosunku służbowego sędziego;
bl ustania zatrudnienia

pracownika Sądu;

cI ustania innych powodów, dla których identyfikator został wydany.
8. Okresowa karta wstępu podlega wymianie w przypadku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia.
9. Okresowa karta wstępu podlega zwrotowi w przypadku:
al upływu okresu czasu, na który została wydana;
bl ustania innych powodów, dla których została wydana.
10. Osoby upoważnione do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu
obowiązane są do odbioru przy wyjściu jednorazowych
11. Utrata identyfikatora
niezwłocznie

zgłoszona

służbowego

do

Oddziału

kart wstępu.

lub okresowej karty wstępu powinna być
Spraw

Ogólnych

i

Osobowych

oraz

Administracyjno-Gospodarczego.
12. Ewidencja
Osobowych

kart wstępu prowadzona
oraz

i z zastosowaniem

Administracyjno-Gospodarczy

bezpieczeństwa

się z osobą

w

Spraw Ogólnych

formie

papierowej

technik elektronicznych.

§ 7. Osoby przychodzące
bramkę

jest przez Oddział

do sędziów
zobowiązane

zainteresowaną,

i pracowników

Sądu, po przejściu

są do telefonicznego

która powinna

potwierdzić

przez

skontaktowania

pracownikowi

ochrony

Sądu cel przybycia tej osoby.

§ 8. W budynku

Sądu (wejście

główne,

czytelnia

akt, korytarz

rozpraw, ciągi komunikacyjne), w celu zapewniania bezpieczeństwa,

przed salami
prowadzony jest

monitoring obrazu lub obrazu i dźwięku.

§ 9. Na terenie
podporządkowanie

Sądu obowiązuje

zachowanie

ciszy,

powagi

i spokoju

oraz

się poleceniom pracowników Sądu i pracowników ochrony.

§ 10. Osoby, które naruszają postanowienia
przebywać na terenie Sądu.

niniejszego

zarządzenia,

nie mogą

§ 11. Traci

moc

Administracyjnego

zarządzenie
w Olsztynie

Nr

15/2017

Prezesa

Wojewódzkiego

Sądu

z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

zasad wstępu do budynku przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie w części będącej siedzibą
Wojewódzkiego
Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

Sądu Administracyjnego

w Olsztynie

oraz

Decyzje

Dyrektora

w Olsztynie Nr 1/2017 z dnia 4 kwietnia

2017 r. i Nr 1/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, trybu
wydawania

ewidencjonowania

identyfikatora

służbowego

oraz

i jednorazowej karty wstępu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Olsztynie.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego
w Olsztynie

sędzia Renata Kantecka

okresowej

