
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Zasady wstępu i przebywania na terenie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej 

 
 

§1 
Zasady wstępu na teren Ośrodka 

 
1. Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej funkcjonuje punkt 

kontrolny (śluza). Do zadań punktu kontrolnego należy: 

a. Weryfikacja posiadanych przez osoby wchodzące środków ochrony osobistej,  

b. Pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących na teren Ośrodka, 

c. Informowanie osób wchodzących o zasadach obowiązujących na terenie Ośrodka, 

d. Nadzorowanie ilości osób przebywających na terenie Ośrodka, 

e. Selekcja osób wchodzących na teren Ośrodka. 

2. Wstęp na teren WORD w Bielsku-Białej, poza pracownikami, maja jedynie: 

a. Osoby mające zaplanowany na dany dzień i konkretną godzinę egzamin,  

b. Osoby mające zaplanowane na dany dzień i konkretną godzinę szkolenie, 

c. Osoby dokonujące zapisu w Biurze Obsługi Klienta, 

d. Osoby udające się do Filii Urzędu Pocztowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka, 

e. Osoby towarzyszące osobie niepełnosprawnej w sytuacjach przewidzianych 

szczegółowymi przepisami, 

f. Tłumacz przysięgły w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami, 

g. Tłumacz języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami, 

h. Osoby składające skargę lub żądające wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego 

egzaminu, 

i. Instruktorzy lub inne osoby w przypadku egzaminu z użyciem pojazdu Ośrodka Szkolenia 

Kierowców, 

j. Inne osoby po wcześniejszym umówieniu spotkania i posiadające zgodę Dyrektora 

Ośrodka, a w razie jego nieobecności zgodę Egzaminatora Nadzorującego lub 

Egzaminatora Koordynującego.  

3. Pracownik pełniący obowiązki w punkcie kontrolnym (w śluzie) ma prawo, w uzasadnionych 

przypadkach, wyprosić osobę niestosującą się do niniejszych zasad, a osoba wypraszana ma 

bezwzględny obowiązek opuścić teren Ośrodka. 



4. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących oraz innych osób, za 

wyjątkiem osób o których mowa w ust. 2. W przypadku konieczności osobistego skontaktowania 

się z pracownikiem WORD w Bielsku-Białej fakt ten należy zgłosić pracownikowi pełniącemu 

obowiązki w punkcie kontrolnym, a ten zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji 

wskazanego pracownika Ośrodka. Dalszy sposób postępowania powinien zostać uzgodniony 

pomiędzy zainteresowanymi osobami w sposób zgodny z niniejszymi zasadami. 

5. Wszystkie osoby odwiedzające Ośrodek, a w szczególności przystępujące do egzaminu oraz 

uczestnicy szkoleń, powinny zgłosić się w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być 

wyposażone w środki ochrony osobistej. Dodatkowo osoby te zobowiązane są poddać się 

pomiarowi wysokości temperatury przez pracownika Ośrodka (wynik pomiaru nie będzie 

rejestrowany). 

6. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury, kaszlu lub kataru WORD w Bielsku-Białej 

może odmówić wstępu na teren Ośrodka. W przypadku odmowy przeprowadzenia egzaminu lub 

uczestnictwa w szkoleniu Osoba niedopuszczona nie zostanie obciążona opłatą wynikającą z 

niestawienia się na egzaminie lub szkoleniu.  

7. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany 

terminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin. W takim przypadku należy poinformować 

pisemnie Ośrodek przed egzaminem o zaistniałej sytuacji. Ze względów bezpieczeństwa 

preferowany jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: 

egzaminy@word.bielsko.pl   

8. W przypadku konieczności ustalenia terminu egzaminu lub szkolenia po tym, jak osoba nie 

zostanie dopuszczona do egzaminu lub szkolenia ze względu na zły stan zdrowia kolejny termin 

egzaminu lub szkolenia zostanie ustalony nie wcześniej niż po 14 dniach.  

9. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka oraz przez cały czas przebywania na terenie 

Ośrodka, placu manewrowego i w pojeździe egzaminacyjnym są zobowiązane do noszenia 

maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Nie jest dopuszczalne zasłanianie ust szalikiem 

lub chustą. 

10. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są dezynfekować ręce. Konieczność 

dezynfekcji rąk istnieje także przy każdorazowym wejściu do budynku Ośrodka. Dodatkowo, 

wszystkie osoby o których mowa w ust. 2 pkt a. zobowiązane są korzystać z jednorazowych 

rękawiczek ochronnych.  

11. Dopuszcza się stosowanie przyłbic wyłącznie w stosunku do osób o których mowa w ust. 2 pkt c, 

d, i oraz j. W takim przypadku dopuszcza się stosowanie wyłącznie przyłbic zakrywających całą 

twarz, czyli usta, nos i oczy.   

12. W przypadku osób nie stosujących się do wytycznych dotyczących zakrywania ust i nosa, 

niezależnie od przyczyny, Dyrektor Ośrodka, a w razie jego nieobecności Egzaminator 

Nadzorujący lub Egzaminator Koordynujący podejmuje decyzję o zastosowaniu zasad 

specjalnych opisanych w §7. 

13. W stosunku do osób o których mowa w ust. 2 pkt a. wejście na teren Ośrodka jest możliwe nie 

wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.  

14. W stosunku do osób o których mowa w ust. 2 pkt b. wejście na teren Ośrodka jest możliwe nie 

wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną szkolenia. 

15. W czasie pandemii w WORD w Bielsku-Białej nie będą przeprowadzane egzaminy z udziałem 

instruktora.  



16. Po zakończonym egzaminie, szkoleniu lub załatwieniu sprawy na terenie Ośrodka osoba 

niezwłocznie udaje się do wyjścia i opuszcza teren Ośrodka. 

17. Na terenie Ośrodka wyznaczony zostaje punkt dedykowany dla osób oczekujących na 

interwencję służb ratowniczych (Izolatka). 

18. Osoby przebywające na terenie Ośrodka, przestępujące do egzaminu, szkolenia mają obowiązek 

stosować się do poleceń pracowników WORD. 

19. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach 

wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi osobami (dystansu 

społecznego) oraz oznakowania umieszczonego na terenie Ośrodka. 

 

§2 
Zasady dotyczące egzaminów teoretycznych  

 
1. Po wejściu na teren Ośrodka osoba zapisana na egzamin teoretyczny zobowiązana jest udać się 

do poczekalni z wyodrębnionymi miejscami, gdzie będzie oczekiwała na egzaminatora. 

2. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej osoba zapisana na egzamin zobowiązana jest 

zdezynfekować ręce.  

3. Podczas egzaminu osoba egzaminowana zobowiązana jest przebywać w maseczce zasłaniającej 

usta i nos. Dodatkowo osoba ta zobowiązana jest do korzystania z jednorazowych rękawiczek 

ochronnych. 

4. Po zakończonym egzaminie osoba egzaminowana udaje się do wyjścia i niezwłocznie opuszcza 

teren Ośrodka. 

5. Po każdym zakończonym egzaminie sala egzaminacyjna jest przewietrzana, a stanowiska 

egzaminacyjne są dezynfekowane. 

6. Po zakończaniu wszystkich egzaminów wszystkie pomieszczenia, w których przebywały osoby 

egzaminowane będą dezynfekowane. 

 

§3 
Zasady dotyczące egzaminów praktycznych  

 
1. Po wejściu na teren Ośrodka osoba zapisana na egzamin praktyczny zobowiązana jest udać się 

bezpośrednio do wyznaczonego miejsca, gdzie będzie oczekiwała na egzaminatora. W miejscu 

wyznaczonym do oczekiwania na egzaminatora należy zachowywać zalecany dystans społeczny, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku obecności instruktora lub innej osoby udostępnione jest miejsce w holu Biura 

Obsługi.  

3. Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać: 

a. W przypadku kategorii B i B1 prawa jazdy 

i. własną maseczkę, 

ii. własne ochronne rękawiczki jednorazowe, 

b. W przypadku kategorii A, A1, A2 i AM prawa jazdy 

i. własną maseczkę, którą zobowiązany jest używać w każdym przypadku, w którym 

ma zdjęty kask ochronny, 

ii. własny atestowany kask ochronny,  

iii. własne ochraniacze na łokcie i kolana, 



iv. własne słuchawki wyposażone w złącze minijack 3,5 mm (słuchawki jakie zwykle 

dołączane są do telefonów komórkowych), 

v. obuwie pełne zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub 

zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego,  

vi. spodnie z długimi nogawkami, kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki 

lub zatrzaski, rękawice zakrywające całe dłonie. 

c. W przypadku kategorii C i D prawa jazdy 

i. własną maseczkę, 

ii. własne ochronne rękawiczki jednorazowe, 

d. W przypadku kategorii B+E, B(96), C+E, D+E oraz T prawa jazdy 

i. własną maseczkę, 

ii. własne ochronne rękawiczki jednorazowe, 

iii. własne rękawice ochronne niezbędne podczas wykonywania zadania sprzęgania 

i rozprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym. 

4. Każdy pojazd po części praktycznej w ruchu drogowym będzie wyposażony w środki ochrony 

(ręcznik papierowy oraz płyn do dezynfekcji). Po każdym egzaminie pojazdy są dezynfekowane. 

5. WORD w Bielsku-Białej dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem 

pojazdu będącego własnością ośrodka szkolenia. Warunkiem jest przeprowadzenie dezynfekcji 

pojazdu bezpośrednio przed egzaminem przez pracownika WORD w Bielsku-Białej. W związku 

koniecznością wykonania dodatkowych czynności przed egzaminem ważne jest punktualne 

udostępnienie pojazdu ośrodka szkolenia (30 min przed egzaminem). Chęć udostępnienia 

pojazdu na potrzeby przeprowadzenia egzaminu należy zgłosić w momencie zapisywania się na 

egzamin i przesłać do Ośrodka stosowane dokumenty.  

6. W przypadku przerwania egzaminu w sytuacji, w której egzaminator zajmuje fotel kierowcy, 

osoba egzaminowana jest zobowiązana do zajęcia miejsca z tyłu pojazdu na prawym fotelu (za 

fotelem pasażera). Zapis ten dotyczy wszystkich egzaminów, w których jest to technicznie 

możliwe, a w szczególności kategorii B oraz D prawa jazdy. 

7. Po zakończonym egzaminie osoba egzaminowana udaję się do wyjścia i niezwłocznie opuszcza 

teren Ośrodka. 

 

§4 
Zasady dotyczące klientów udających się do Biura Obsługi oraz Filii Urzędu Pocztowego 

  
1. Po wejściu na teren Ośrodka osoby udające się do Biura Obsługi lub do Filii Urzędu Pocztowego 

zlokalizowanego na terenie Ośrodka udają się bezpośrednio wybranego okienka. Osoby te mają 

prawo przebywać wyłącznie w tych miejscach, w których jest to absolutnie niezbędne. 

2. W przypadku konieczności oczekiwania niezbędne jest zachowanie właściwego dystansu 

społecznego. 

3. Po załatwieniu swoich spraw osoby niezwłocznie zobowiązane są do opuszczenia budynku. 

4. Osoby przebywające na terenie Ośrodka są zobowiązane stosować się do umieszczonych na 

terenie WORD w Bielsku-Białej znaków oraz bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych 

przez pracowników Ośrodka. 

 
 
 
 



§5 
Zasady dotyczące uczestników szkoleń stacjonarnych 

  
1. Po wejściu na teren Ośrodka osoby zapisane na szkolenie stacjonarne zobowiązane są udać się 

bezpośrednio do sali wykładowej wskazanej przez pracownika punktu kontrolnego. 

2. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń 

wydawanych przez Wykładowców oraz pracowników Ośrodka.  

3. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do nieopuszczania sali wykładowej bez wyraźnej przyczyny. 

Opuszczenie sali wykładowej jest możliwe wyłącznie za zgodą Wykładowcy lub pracownika 

Ośrodka. 

4. Zarówno w czasie szkolenia jak i w czasie przerw należy zachować dystans społeczny oraz 

stosować się do znaków umieszczonych na terenie Ośrodka. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia zobowiązani są do opuszczenia 

budynku  

 

§6 
Zasady dotyczące gości 

  
1. Wstęp na teren Ośrodka mają wyłącznie osoby, które wcześniej umówiły spotkanie i wyłącznie 

w towarzystwie pracownika WORD w Bielsku-Białej. 

2. Goście zobowiązani są stosować maseczki zasłaniające usta i nos lub przyłbicę zasłaniającą całą 

twarz. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu umówionego spotkania goście zobowiązani są do opuszczenia 

budynku.  

 

§7 
Zasady specjalne 

 
1. Osoba niestosująca się do zasad obowiązujących w Ośrodku i dotyczących obowiązku zasłaniania 

ust i nosa nie zostanie wpuszczona na teren Ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Osoba niestosująca się do zasad obowiązujących w Ośrodku i dotyczących obowiązku zasłaniania 

ust i nosa może wejść na teren Ośrodka, pod warunkiem, że jest to osoba, o której mowa w §1 

ust. 2 pkt a lub c÷g oraz przy zachowaniu następujących warunków: 

a. musi okazać pracownikowi punktu kontrolnego zaświadczenie lekarskie 

o przeciwwskazaniu do używania maseczki ochronnej lub okazać inny dokument, który 

jednoznacznie uzasadnia przeciwwskazanie, 

b. musi uzyskać zgodę Dyrektora Ośrodka, a w razie jego nieobecności Egzaminatora 

Nadzorującego lub Egzaminatora Koordynującego. 

3. Poruszanie się po terenie Ośrodka osoby, o której mowa w ust. 2 koordynuje Egzaminator 

Nadzorujący, Egzaminator Koordynujący lub pracownik Biura Obsługi, zwracając uwagę na 

możliwie maksymalne ograniczenie wszelkiego kontaktu z osobami przebywającymi na terenie 

WORD w Bielsku-Białej.   

4. Osoba, o której mowa w ust. 2 może ustalić termin egzaminu bezpośrednio w Biurze Obsługi pod 

warunkiem poinformowania pracownika Biura, że do egzaminu przystąpi bez maseczki 

i z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym taką konieczność. W następnej kolejności 



pracownik Biura Obsługi informuje Egzaminatora Koordynującego lub Egzaminatora 

Nadzorującego, o zaistniałej sytuacji w porozumieniu z nim uzgadnia termin egzaminu.  

5. W przypadku zapisu za pośrednictwem systemu InfoCar, osoba zapisująca się na egzamin 

zobowiązana jest poinformować pisemnie WORD w Bielsku-Białej o konieczności uczestnictwa 

w egzaminie bez wymaganej maseczki. Ośrodek zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do 

egzaminu w przypadku niespełniania podanego warunku.  

6. WORD w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, zmiany terminu 

egzaminu dla osoby przystępującej do niego bez maseczki.   

7. Osoba zgłaszająca się na egzamin zobowiązana jest do okazania stosownego dokumentu 

zwalniającego ją z obowiązku zakładania maseczki zasłaniającej usta i nos. 

8. Egzamin teoretyczny jak i praktyczny dla osoby bez maseczki jest przeprowadzony w sposób 

wykluczający kontakt z innymi osobami przebywającymi na terenie Ośrodka. Dotyczy to 

egzaminu jak i przemieszczania się po terenie Ośrodka.  

9. Do egzaminowania osób bez maseczki mogą zostać skierowani wyłącznie egzaminatorzy, którzy 

na piśmie wyrazili stosowną zgodę.   

10. Egzaminator przeprowadzający egzamin wobec osoby bez maseczki jest odpowiednio 

zabezpieczony kombinezonem oraz maską zabezpieczającą usta i górne drogi oddechowe oraz 

dedykowanymi do tego celu okularami szczelnie zakrywającymi oczy.  

11. Po przeprowadzeniu egzaminu pojazd jest dezynfekowany. Kombinezon oraz inne środki 

ochronny osobistej są dezynfekowane lub wymieniane w zależności od przeznaczenia.  

12. Planowanie egzaminu dla osoby bez maseczki powinno uwzględnić wydłużony czas na 

rozpoczęcie egzaminu o procedury zabezpieczenia egzaminatora w dodatkowe środki ochrony 

osobistej.  

13. Dyrektor WORD w Bielsku-Białej w porozumieniu z koordynatorami określi harmonogram 

przeprowadzania egzaminów wobec osób bez maseczek.  


