
Wyciąg z Ramowego Wewnętrznego Regulaminu 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w 

Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

Prokuratura jest jednostką organizacyjną pracująca w systemie jednozmianowym od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Ruch osobowy i pojazdów wokół 
budynku oraz ruch osobowy w budynku monitorowany jest elektronicznie.
(...) strefa ogólnego dostępu w skład, której wchodzi: czytelnia akt, poczekalnia 
znajdująca się przed pomieszczeniu ochrony, biuro podawcze (tylko za pośrednictwem 
okienka podawczego).
§13.1.Osoby wchodzące na teren obiektu (poza wskazanymi w §12pkt.l )zobowiązane 
są poddać się kontroli przeprowadzanej przez pracowników ochrony.
2.Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną. Pracownik ochrony 

zobowiązany jest rozpytać uprzednio czy istnieją przeciwwskazania do kontroli z 
wykorzystaniem tego urządzenia oraz kontroli wnoszonego bagażu.

3. Osoby wchodzące na teren obiektu przed poddaniem się kontroli, o której mowa w 
ust. 2 zobowiązane są do ujawnienia wszystkich metalowych i niebezpiecznych 
przedmiotów.
4. Odmowa poddania się kontroli skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu. 
§14.1. Interesanci zgłaszający się do Prokuratury Okręgowej zostają wpuszczeni na

teren budynku po sprawdzeniu ich tożsamości przez pracownika ochrony.
2. W przypadku braku dokumentów tożsamości koniecznym jest telefoniczne 

potwierdzenie faktu wezwania lub uzyskanie zgody na wejście właściwego 
prokuratora lub pracownika sekretariatu.

3. Fakt wejścia osób na teren budynku Prokuratury Okręgowej w Olsztynie ( poza 
wskazanymi w §12pkt.l) odnotowywany jest w „książce ewidencji osób 
wchodzących”.

4. Każdorazowo osobom wchodzącym na teren Prokuratury (poza wymienionymi w 
§12pkt.l) pracownik ochrony wydaje identyfikator z napisem „GOŚĆ", który należy 
umieścić w widocznym miejscu na ubraniu.
§15. Osoby zgłaszaj ące się w celu przyj ęcia przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej 
mogą być wpuszczone na teren budynku w godzinach urzędowania po odnotowaniu 
tego faktu oraz uprzednim, telefonicznym powiadomieniu sekretariatu Prokuratora 
Okręgowego.
§ 16.1. W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie obowiązuje zakaz wnoszenia na jej teren 
niebezpiecznych przedmiotów.
2. Rzeczy wnoszone przez interesantów powinny ograniczać się tylko do niezbędnych 
i podlegają kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu przy użyciu bramki 
elektromagnetycznej do wykrywania metali, celem uniemożliwienia wniesienia 
przedmiotów i artykułów zabronionych.
3. Pozostałe przedmioty należy pozostawić na czas pobytu w budynku Prokuratury w 
depozycie zlokalizowanym na przeciw pomieszczeniu ochrony przy wejściu .
4. W przypadku, kiedy osoba wchodząca nie wyraża zgody na przeprowadzenie kontroli 
bagażu, nie może on być wniesiony na teren budynków Prokuratury.



(...)

§18. Do budynku Prokuratury Okręgowej nie wolno wnosić broni ani amunicji, a także 
materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów 
żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz innych środków 
niebezpiecznych, które według oceny pracownika ochrony obiektu mogą stanowić 
zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób przebywających na terenie Prokuratury. 
Zakaz wnoszenia broni i amunicji nie dotyczy prokuratorów oraz osób wykonujących 
obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.

§19.W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu 
pracownicy ochrony obiektu mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, 
zastosować środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

§20.1.Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń prokuratury, w których odbywają się 
czynności procesowe: telefonów komórkowych, dyktafonów, laptopów, tabletów, 
aparatów fotograficznych, kamer i innych urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu, 
dźwięku oraz łączność zewnętrzną.
2.Urządzenia, o których mowa w ust.l należy pozostawić w szafkach depozytowych 
zlokalizowanych przed pomieszczeniem ochrony. Za rzeczy pozostawione w szafkach 
depozytowych odpowiada osoba, która je złożyła.
(...)
§21.1.Zakazuje się wstępu do obiektu osobom znajdującym się pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających.
2.W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Prokuratury na wezwanie jest pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik ochrony zobowiązany 
jest poinformować o tym fakcie odpowiednio prokuratora referenta bądź jego 
zwierzchnika służbowego, którzy będą decydować o dalszych czynnościach 
podejmowanych wobec tej osoby.
§22.1. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do potrzeby przebywania interesanta na 
terenie budynku pracownik ochrony podejmuje działania skutkujące ustaleniem 
zasadności jego pobytu w Prokuraturze i postępuje zgodnie z procedurami 
określonymi w planie ochrony obiektu a w szczególności wzywa osoby do opuszczenia 
obiektu, lub dokonuje ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego a także dla chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania 
tych osób Policji.
2. W przypadku podejrzenia, iż ze strony interesanta może wynikać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pracowników Prokuratury oraz gdy interesant z różnych względów 
nie może zostać wpuszczony na teren budynku pracownik ochrony niezwłocznie 
powiadamia kierownictwo Prokuratury Okręgowej.
§ 23.Zabrania się wprowadzania na teren budynków Prokuratury zwierząt, za wyjątkiem 
psa przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome.
§24.1.Wjazd uprawnionych pojazdów na teren obiektu odbywa się przez bramę z 
punktem kontroli ESKD.
2.Na parking służbowy mają prawo wjeżdżać samochody służbowe jednostek 
prokuratury, samochody prywatne pracowników Prokuratury Okręgowej, sądu, 
samochody służbowe policji, straży granicznej, służby więziennej i innych organów 
ścigania wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej.
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3.Wjazd innych pojazdów służbowych oraz prywatnych może nastąpić za zgodą 
Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy.
(...)

§25.Wprowadza się zakaz fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób 
obrazu z następujących miejsc ( z wyłączeniem monitoringu wewnętrznego jednostki):
1) stref ograniczonego dostępu,
2) strefy zamkniętej ,
3) pomieszczeń strefy ochronnej II (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej 
bliskości wejścia do niej).
§26. Zakaz nie dotyczy miejsc ogólnie dostępnych dla obywateli z poszanowaniem ich 
wizerunku oraz rejestracji wypowiedzi kierownictwa Prokuratury Okręgowej i 
rzecznika prasowego za ich zgodą.




