
Regulamin bezpłatnej dystrybucji 
maseczek ochronnych 

Miasto Bydgoszcz ustala niniejszy regulamin celem sprawnej i bezpłatnej dystrybucji 

maseczek ochronnych przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Bydgoszczy.  

§1 Harmonogram dystrybucji 

1. Maseczki będą wydawane bezpłatnie w zorganizowanych w tym celu punktach na terenie 

prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz obwodowych szkół podstawowych w dni powszednie -  

od poniedziałku do piątku - w okresie od 8 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.  

lub do wyczerpania zapasów (lista szkół / punktów dystrybucji wraz z ich adresami stanowi załącznik  

do niniejszego regulaminu). 

2. Maseczki będą wydawane w ww. punktach w godzinach od 14.00 do 18.00. 

§2 Zasady dystrybucji  

1. Maseczki będą wydawane jedynie osobom zamieszkującym na terenie Bydgoszczy. 

2. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 5 maseczek. 

3. Istnieje możliwość odbioru dodatkowych maseczek w imieniu osób zamieszkujących w ramach jednego 

gospodarstwa domowego, według poniższych zasad: 

a) odbiór do 5 maseczek na każdą z osób wspólnie zamieszkujących, 

b) spełnienie warunku zamieszkania na terenie Bydgoszczy. 

4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odbiór maseczek w imieniu osoby niezamieszkującej  

z osobą odbierającą w ramach wspólnego gospodarstwa domowego po okazaniu pisemnego 

upoważnienia.  

§3 Miejsca dystrybucji 

1. Maseczki będą wydawane w każdej obwodowej szkole podstawowej na terenie Bydgoszczy. 

2. Każda ze szkół przygotuje własny punkt wydawania maseczek. Lokalizacja miejsca wydawania na terenie 

konkretnej szkoły, zostanie wskazana indywidualnie przez placówkę.  

3. Każda ze szkół zamieści na głównych drzwiach wejściowych do placówki, informację o lokalizacji punktu 

wydawania maseczek na terenie danej szkoły. 

4.  Lista adresowa obwodowych szkół podstawowych w Bydgoszczy, prowadzących bezpłatną dystrybucję 

maseczek znajduje się pod adresem: www.bydgoszcz.pl/maseczki . 

5. Na stronie internetowej wskazanej w ust. 4 raz dziennie będą aktualizowane informacje  

o dostępności bądź wyczerpaniu zapasów maseczek w poszczególnych punktach dystrybucji. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Dystrybucja maseczek kierowana jest wyłącznie do zainteresowanych mieszkańców Bydgoszczy.  

Nie ma charakteru obligatoryjnego i powszechnego.  

2. Miasto zastrzega sobie ograniczoną ilość maseczek. O dostępności decyduje pierwszeństwo zgłoszenia 

się do punktu wydawania zgodnie z §1.  

3. Pełną odpowiedzialność za jakość i skuteczność maseczek dystrybuowanych przez Miasto Bydgoszczy 

ponosi ich dostawca: Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45.  

4. Odbiór maseczek może się odbywać jedynie z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

Osoby odbierające maseczki zobowiązane są do zachowania dystansu oraz do zakrywania ust i nosa. 

5. W przypadku naruszeń obowiązujących obostrzeń, punkt wydawania maseczek może tymczasowo 

wstrzymać ich dystrybucję.  

6. Za proces dystrybucji maseczek odpowiada Urząd Miasta Bydgoszczy.  

 

http://www.bydgoszcz.pl/maseczki

