
REGULAMIN  

DOSTĘPU I PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE I OBIEKTACH WORD OLSZTYN 

PRZY UL. TOWAROWEJ 17 I UL. TOWAROWEJ 17 B W OLSZTYNIE  

W CZASIE EPIDEMII SPOWODOWANEJ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ 

KORONAWIRUSA SARS - CoV – 2 

 

§ 1 

Przedmiot regulacji 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i poruszania się po terenie i w obiektach 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Ruchu 

Drogowego w Olsztynie (dalej jako WORD) znajdujących się przy ul. Towarowej 17 i 

ul. Towarowej 17 B w Olsztynie. 

2. Celem niniejszego Regulaminu, wprowadzonych ograniczeń oraz działań 

podejmowanych przez WORD na jego podstawie jest zapewnienie bezpieczeństwa, 

ochrona zdrowia i życia osób przebywających na terenie i w obiektach przy  

ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie, w szczególności osób 

zapewniających realizację przez WORD zadań opisanych w art. 117 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym, oraz osób, na rzecz których ww. zadania są realizowane. 

 

§ 2 

Zakres podmiotowy 

1. W okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu, na terenie i w obiektach WORD 

przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie mogą przebywać, z 

zastrzeżeniem § 3, wyłącznie: 

1) pracownicy WORD; 

2) osoby, których obecność wiąże się z realizacją na rzecz WORD innych umów 

niż umowa o pracę – w czasie wykonywania czynności związanych z realizacją 

tych umów; 

3) osoby przystępujące do egzaminu państwowego w rozumieniu ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – w czasie egzaminu oraz 15 minut 

przed jego rozpoczęciem; 

4) osoby, biorące udział w szkoleniach/kursach organizowanych przez WORD lub                  

w innych czynnościach, o których mowa w art. 117 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym – w czasie tych szkoleń/kursów/czynności oraz 10 minut przed ich 

rozpoczęciem; 

5) osoby legitymujące się zgodą Dyrektora WORD – w czasie wynikającym  

z udzielonej zgody. 

2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają dostępu do terenu i obiektu osobom, które są do 

tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (w szczególności służby 

ratunkowe i porządkowe w trakcie wykonywania zadań służbowych). 

 

 

 

 



§ 3 

Wyłączenia 

1. Zakazuje się wstępu na teren i do obiektów WORD przy ul. Towarowej 17 i ul. 

Towarowej 17 B w Olsztynie osobom: 

1) niewymienionym w § 2 

2) wymienionym w § 2 ust. 1: 

a) które odmówią poddania się badaniom temperatury ciała, lub; 

b) których temperatura ciała podczas badania przekracza 37,5oC, lub; 

c) które są zakażone koronawirusem lub mają obowiązek odbycia kwarantanny lub 

mają typowe objawy zakażenia, jak suchy kaszel, duszności, gorączka, bóle 

mięśniowo – stawowe, utrata węchu lub smaku, lub; 

d) które odmówią przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w ust. 1 odbywa się na podstawie 

pisemnego oświadczenia. 

 

§ 4 

Pomiar temperatury ciała oraz składanie oświadczeń 

1. Pomiar temperatury ciała osób, o których mowa w § 2 ust. 1 prowadzony jest przez 

upoważnionego pracownika WORD. 

2. Pomiar odbywa się bezdotykowo w sposób uniemożliwiający zapoznanie się  

z wynikami pomiaru przez osoby trzecie. 

3. Zakazuje się zapisywania lub gromadzenia wyników pomiaru temperatury ciała. 

4. Dopuszcza się powtórzenie pomiaru temperatury ciała osoby, której wynik pomiaru 

przekroczył temperaturę 37,5oC. 

5. Pomiar temperatury ciała oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa § 3 ust. 2 odbywa 

się na zasadzie dobrowolności.  

6. Skutek odmowy wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała lub złożenia 

oświadczenia, o którym mowa § 3 ust. 2 został określony w § 3 ust. 1. 

7. Zawinione złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, może 

być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej osoby składającej takie 

oświadczenia, pod warunkiem spełnienia przesłanek odpowiedzialności 

odszkodowawczej wynikających z Kodeksu cywilnego. 

8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 5 

Postępowanie na terenie i w obiektach WORD 

1. Osoby przebywające na terenie i w obiektach przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 

17 B w Olsztynie obowiązane są do: 

1) bezwzględnego przestrzegania poleceń upoważnionych przedstawicieli WORD 

wydawanych w celach, o których mowa w § 1 ust. 2; 

2) przebywania lub poruszania się wyłącznie w miejscach wyznaczonych; 

3) dezynfekcji rąk środkiem udostępnianym przez WORD, bezpośrednio po 

wejściu do budynku WORD; 



4) stosowania maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych, chyba że 

obowiązujące przepisy zwalniają je z tego obowiązku; 

5) niezwłocznego opuszczenia terenów i obiektów WORD, na polecenie 

upoważnionego przedstawiciela WORD, w przypadku stwierdzenia naruszenia 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 roku do dnia odwołania, jednak nie dłużej 

niż do dnia odwołania stanu epidemii na terytorium RP. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

dostępu i poruszania się po terenie i obiektach WORD Olsztyn 

przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie 

 w czasie epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się 

 koronawirusa SARS - CoV – 2 

…………………………… 

         Imię i nazwisko 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego – Regionalne Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

w Olsztynie 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, iż  

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu dostępu i poruszania się po terenie i obiektach 

WORD – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy  

ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie w czasie epidemii spowodowanej 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - CoV – 2; 

2) w czasie przebywania na terenie i w obiektach WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17 

i ul. Towarowej 17 B w Olsztynie zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

3) według mojej wiedzy, na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spełniam warunki 

dostępu, o których mowa w § 2 i § 3 ww. Regulaminu, w szczególności: 

a) wyrażam zgodę na poddanie się badaniom temperatury ciała,  

b) nie jestem zakażony/-a koronawirusem, 

c) nie został na mnie nałożony obowiązek odbycia kwarantanny, 

d) nie mam typowych objawów zakażenia, jak suchy kaszel, duszności, gorączka, 

bóle mięśniowo – stawowe, utrata węchu lub smaku; 

4) niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, przy czym przyjmuję do wiadomości, że 

świadome złożenie niniejszego oświadczenia potwierdzającego nieprawdę może być 

podstawą mojej odpowiedzialności odszkodowawczej w przyszłości; 

5) w przypadku zmiany okoliczności opisanych w pkt 3, zobowiązuję się do 

poinformowania o tym WORD Olsztyn przed wejściem na jego teren. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu w zakresie niezbędnym do realizacji i przyznania mi uprawnienia do 

przebywania na terenie i w obiektach WORD w oparciu o Regulamin dostępu i poruszania 

się po terenie i obiektach WORD Olsztyn przy ul. Towarowej 17 i ul. Towarowej 17B             

w Olsztynie w czasie epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2. 

 

 

 

Olsztyn, dnia …………………………   ………………………………………. 

(podpis) 


