
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 

 

z dnia 19 października 2021 r. 

 

 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.  

 

 

 

W związku z uruchomieniem na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej 

Podlaskiej Miasteczka Ruchu Drogowego, na podstawie  par 5 ust. 3 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej nadanego uchwałą r XLII/659/2014 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 31 marca 2014 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Regulamin Użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 8/2021 

Dyrektora WORD 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 19.10.2021 roku 

 

REGULAMIN 

Użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

 

1. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego w warunkach symulacji 

rzeczywistego  ruchu  drogowego. 

2. Obiekt administrowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej.  

3. Każdy korzystający zobowiązany jest przed rozpoczęciem użytkowania miasteczka do zapoznania 

się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego zasad.  

4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości 

korzystania z Miasteczka.  

5. Obiekt jest monitorowany i korzystanie z terenu Miasteczka oznacza wyrażenie zgody na 

utrwalanie wizerunku. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA. 

 

1. Miasteczko czynne jest w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej 

Podlaskiej. 

W okresie jesienno-zimowym Miasteczko Ruchu Drogowego będzie czynne tylko w przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych, tzn. umożliwiających bezpieczne korzystanie z niego. 

Termin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie w 

siedzibie WORD z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.  

2. Z Miasteczka Ruchu Drogowego mogą korzystać grupy zorganizowane znajdujące się pod opieką 

rodziców lub opiekunów. Rodzice/opiekunowie odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci 

pozostających pod ich opieką.  

3. Przed przystąpieniem do grupowego korzystania z Miasteczka, opiekun grupy dokonuje we 

właściwym rejestrze prowadzonym przez WORD wpisu potwierdzającego zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem oraz wskazuje nazwę szkoły lub przedszkola i liczbę osób korzystających z 

Miasteczka pod jego opieką. 

4. Wszyscy użytkownicy powinni podporządkować się poleceniom osób odpowiedzialnym za 

prowadzenie zajęć. 

5. Korzystanie z miasteczka jest bezpłatne. 

6. Korzystanie z urządzeń miasteczka dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w 

odpowiednie zabezpieczenia (w szczególności kask ochronny posiadający odpowiedni atest). 

7. Osoby korzystające z Miasteczka Użytkownicy miasteczka powinny przestrzegać usytuowanych 

w miasteczku znaków ruchu drogowego i nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji 

zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu oraz innych użytkowników i osób towarzyszących.  

8. Należy zachować bezpieczną odległość od korzystającego jadącego z przodu.  

9. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności i liczby 

osób na trasie.  

10. Podczas użytkowania urządzeń na powierzchniach służących poruszaniu się nie wolno 

pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu.  

11. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Miasteczka zgodnie z jego przeznaczeniem.  

12. Korzystanie z obiektu jest dozwolone wyłącznie przy użyciu sprzętu w pełni sprawnego.  

13. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora o zauważonych ewentualnych 

uszkodzeniach urządzeń. 



 

 

 

14. Korzystający z Miasteczka zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

15. Wejście na teren oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

16.  W razie wypadku, każdy z korzystających znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą 

poszkodowanemu.  

17. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Administratorowi.  

 

 

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE.  

 

Na terenie Miasteczka zabrania się:  

- korzystania z Miasteczka w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,  

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,  

- jazdy bez kasku oraz jazdy na niesprawnym sprzęcie,  

- wprowadzania zwierząt, 

- instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń i sprzętu nie 

będącego na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego bez zgody Administratora obiektu, 

- niszczenia urządzeń, 

- wykonywania czynności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia innych użytkowników 

Miasteczka Ruchu Drogowego, 

- wspinania się po konstrukcjach technicznych, 

- niszczenia zieleni, ławek i innego sprzętu i wyposażenia Miasteczka, 

- zaśmiecania terenu, 

- używania ognia w miejscach do tego niewyznaczonych, 

- korzystania z urządzeń oznakowanych jako nieczynne lub uszkodzone. 

- korzystania z Miasteczka podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych mogących zagrozić 

zdrowiu lub życiu użytkowników obiektu (opady deszczu lub śniegu, silny wiatr, wyładowania 

atmosferyczne, oblodzenie). 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  

 

1. Administrator odpowiedzialny jest za stan techniczny obiektu. 

2. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, warunkami pogodowymi 

lub innymi niedającymi się przewidzieć sytuacjami Administrator terenu nie ponosi 

odpowiedzialności.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników za jakiekolwiek szkody 

poniesione w trakcie użytkowania obiektu.  

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone 

podczas użytkowania obiektu.  

5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu jak i poleceń służb 

Administratora oraz do zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

6. Korzystający ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenia elementów 

na obiekcie.  

 

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW 

  

• Policja   - 997   

• Straż Pożarna   - 998 

• Pogotowie Ratunkowe  - 999  

• Telefon alarmowy   - 112  

• Administrator obiektu  - 572 332 436 lub 833425820 



Załącznik Nr 2 

Zarządzenie Nr 8/2021 

Dyrektora WORD 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 19.10.2021 roku 

 

Rejestr korzystania z Miasteczka Ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Białej Podlaskiej. 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Użytkowania Miasteczka Ruchu 

Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania. 

 

 

Lp. Instytucja korzystająca Data: Godzina Ilość 

uczest

ników 

Imię i Nazwisko 

Opiekuna grupy 

Podpis 

Opiekuna 

grupy. 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

7. 

 

      

8. 

 

      

9. 

 

      

10. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

Zarządzenie Nr 8/2021 

Dyrektora WORD 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 19.10.2021 roku 

 

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego na terenie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej prowadzi 

monitoring wizyjny budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej 

Podlaskiej, Oddziału Terenowego w Łukowie, terenów wokół tych budynków oraz 

samochodów egzaminacyjnych. 

 

Prowadzenie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników, ochronę mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić WORD na szkodę. Podstawę  prawną  wprowadzenia  

monitoringu stanowią art. 222 § 1 i nast. Kodeksu pracy oraz art. 54 i nast. Ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.  

 

Administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Białej Podlaskiej ul Orzechowa 60 21-500 Biała Podlaska. Kontakt z 

Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: iod@wordbp.pl.  

Każda osoba której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring WORD 

w Białej Podlaskiej ma prawo do: 

-   dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,  

-   żądania usunięcia danych,  

- anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach, lub usunięcia 

dotyczących Pana/Pani danych osobowych,  

-  prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas oraz prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znaleźć można na 

stronie  internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej  

„www.wordbp.pl”. 
 

mailto:iod@wordbp.pl

