
          

 

Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Polanów 
 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady przewozu osób niepełnosprawnych1 z terenu Gminy 

Polanów do placówek oświatowych2 umożliwiających realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 w imieniu Gminy Polanów realizuje Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty (ZEAO) w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 7, 

76-010 Polanów, zwany dalej organizatorem przewozów. 

3. Uprawnieni do korzystania z przewozu osób niepełnosprawnych3 są: 

a) dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi realizującymi obowiązek szkolny - nie dłużej, niż do ukończenia 25 roku 

życia, 

b) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie dłużej, niż do ukończenia 21 roku życia, 

c) dzieci i młodzież  upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczestnicząca w 

zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

d) niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek wychowania przedszkolnego, 

e) niepełnosprawni uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym, z 

wyjątkiem orzeczeń o niedostosowaniu społecznym. 

 

§ 2 Zasady organizacji przewozu osób niepełnosprawnych 

1.Osoby o których mowa w § 1 ust.3 regulaminu korzystają z bezpłatnego transportu 

organizowanego przez Gminę Polanów. 

2.Organizator przewozów wyłania przewoźnika w drodze przetargu. 

3. Przewoźnik dysponuje pojazdami przystosowanymi i oznaczonymi do przewozu 

osób niepełnosprawnych, w których usługa realizowana jest przez kierowcę i 

opiekuna. 

4.Przewóz osób niepełnosprawnych organizuje się na trasie dom - placówka 

oświatowa - dom. 

5.Regułą jest, że przewóz całej uprawnionej grupy osób następuje chronologicznie od 

zajęć rozpoczynających się najwcześniej - do kończących się najpóźniej. 

6.Osoby niepełnosprawne dowożone do placówki oświatowej przed zajęciami lub 

kończące zajęcia wcześniej, korzystają z opieki placówki. 

7.Uczeń niepełnosprawny i rodzic zobowiązani są do oczekiwania na pojazd w miejscu 

i czasie ustalonym przez organizatora przewozu i przewoźnika. 

8. Zabrania się przekazywania uczniów w drodze do i z placówki oświatowej do domu 

osobom nieupoważnionym. 

 
1 Należy przez to rozumieć dzieci, młodzież, uczniów oraz słuchaczy i wychowanków. 
2 Należy przez to rozumieć, najbliższe przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inne formy 
wychowania przedszkolnego, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, szkołę podstawową albo szkołę 
ponadpodstawową, umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i nauki.  
3 O których mówi art.39 ust. 4., art.36 ust.17 oraz art.127 ustawy Prawo oświatowe.(Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 
2020.05.22). 



9.Zobowiązuje się rodziców4 do powiadomienia w formie pisemnej organizatora 

przewozów o rezygnacji z przewozu ucznia niepełnosprawnego do danej placówki 

oświatowej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności. 

10. Wniosek o objęcie bezpłatnym przewozem ucznia niepełnosprawnego rodzice 

składają w sekretariacie ZEAO, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów pok. nr 142. 

Wersja elektroniczna wniosku jest do pobrania na stronie internetowej 

www.bip.zeao.polanow.pl  w zakładce informacje/dowóz dzieci niepełnosprawnych, a 

forma papierowa jest dostępna w sekretariacie ZEAO. 

 

§ 3 Obowiązki kierowców 

1. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym 

i zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, przewidzianych w transporcie osób 

niepełnosprawnych. 

2.Kierowca odpowiada za czystość i sprawność techniczną pojazdu. 

3. Kierowca decyduje o wyborze trasy i ma prawo do łączenia kursów dla osób 

zabieranych z kilku miejsc, w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu. 

4. Kierowca realizuje usługę dla osób niepełnosprawnych w systemie „od drzwi do 

drzwi” z zapewnieniem wraz z opiekunem pomocy przy przemieszczaniu się osoby 

niepełnosprawnej do pojazdu i odwrotnie. 

5. W razie potrzeby kierowca zobowiązany jest do udzielenia pomocy opiekunowi 

podczas czynności umieszczania osoby niepełnosprawnej na wózku do pojazdu i z 

pojazdu. 

6. Kierowca oraz opiekun przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby 

niepełnosprawnej od momentu wejścia do pojazdu, aż do momentu przejęcia opieki 

przez nauczycieli lub wyznaczone osoby, bądź rodziców. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych wywołanych np. epidemią 

COVID 19 kierowca zobowiązany jest do używania środków ochrony ust i nosa, 

posiadać pojemnik do dezynfekcji, a także stosować inne przewidziane w tym 

względzie przepisy.    

8. W razie awarii lub wypadku, kierowca powiadamia niezwłocznie organizatora 

przewozu (ZEAO) o zaistniałej sytuacji. 

9.Przewoźnik w przypadku, o którym mowa w ust. 8, jest zobowiązany niezwłocznie, 

ale nie później niż w ciągu 60 min. do podstawienia pojazdu zastępczego, 

spełniającego wszystkie wymagania dla przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

§ 4 Obowiązki opiekuna 

1.Obowiązki opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia i niekarana, która ma 

zawartą umowę o pracę z przewoźnikiem – określoną w SIWZ oraz umowie na 

przewozy osób niepełnosprawnych. 

2. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i 

wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. 

3. Opiekun w trakcie wykonywania swych czynności, ściśle współpracuje z kierowcą 

pojazdu: 

 
4 Rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 
pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

http://www.bip.zeao.polanow.pl/


a) podczas wsiadania i wysiadania uczniów do /z pojazdu, opiekun pierwszy wychodzi 

na zewnątrz i sprawdza, czy w danym miejscu nie występuje jakiekolwiek zagrożenie 

bezpieczeństwa, 

b) po wejściu osób niepełnosprawnych do pojazdu, opiekun sprawdza, czy wszyscy 

zajęli miejsca siedzące i czy każdy pasażer zapięty jest pasem bezpieczeństwa, 

c) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje porządek i stan bezpieczeństwa 

w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia, 

d) w razie potrzeby opiekun służy pomocą, przeprowadzając osoby niepełnosprawne 

w miejscu bezpiecznym na drugą stronę ulicy, 

e) realizuje opiekę nad osobą niepełnosprawną w systemie „od drzwi do drzwi” tj.  

przekazuje/odbiera ucznia do/od nauczyciela lub osoby wyznaczonej w placówce i 

doprowadza ucznia do/z pojazdu, 

f) po opuszczeniu przez osobę niepełnosprawną pojazdu, opiekun dokonuje oględzin 

pojazdu, a w przypadku znalezienia przedmiotów ( np. torby, odzieży, telefonu itp.) 

powiadamia o tym rodziców, 

g) w przypadku awarii lub wypadku pojazdu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą 

oraz sprawuje opiekę nad przewożonymi osobami zapewniając im bezpieczeństwo do 

czasu podstawienia pojazdu zastępczego lub przybycia rodziców, 

h) z uwagi na specyfikę przewozu osób niepełnosprawnych opiekun podejmuje 

działania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie 

pasażerów, 

i) opiekun i kierowca powinien zachowywać uprzejmość wobec, osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodziców, 

j) wykonując swoje obowiązki nad osobami niepełnosprawnymi - opiekun nie 

naruszając zasad bezpieczeństwa – może odbierać telefony od rodziców, nauczycieli, 

organizatora przewozów, 

k) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. 

odwołanie/zawieszenie zajęć, zamknięcie placówki, itp.) opiekun niezwłocznie 

informuje o tym organizatora przewozów.  

l) opiekun każdego dnia sprawdza listę obecności przewożonych osób, którą na koniec 

miesiąca dostarcza do siedziby organizatora przewozów.     

m) podczas wykonywania swych czynności opiekun jest ubrany w kamizelkę z 

elementami odblaskowymi. 

 

§ 5 Zadania rodziców 

1.Rodzic, każdego roku składa w siedzibie ZEAO w Polanowie wniosek na dowóz 

dziecka/ucznia do placówki oświatowej wraz z planem zajęć na podstawie którego 

ustala się godziny przyjazdu i powrotu. 

2. Rodzic informuje kierowcę lub opiekuna o dniach, w których uczeń nie będzie 

korzystał z przewozu (np. choroba dziecka, zamknięcie placówki). Kierowca lub 

opiekun zgłasza ten fakt niezwłocznie organizatorowi przewozu t.j. ZEAO. 

3. Rodzice punktualnie doprowadzają osobę niepełnosprawną do pojazdu. Pojazd 

oczekuje na odbiór osoby max. 5 minut. 

4. Rodzice przekazują dziecko opiekunce oraz odbierają je po powrocie z placówki 

oświatowej. 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci na trasie z domu do miejsca 

w którym stoi pojazd oraz w drodze powrotnej od wyjścia z pojazdu do domu. 



6. Rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów przewozów 

dotyczące zachowania dziecka/ucznia w pojeździe. 

7.Zakazuje się korzystania z przewozów osób niepełnosprawnych, których stan 

zdrowia (np. gorączka, silny kaszel itp.) zagrażałby zdrowiu i bezpieczeństwu innych 

pasażerów.  

8. W przypadku gdy dziecko spóźni się na termin odwozu (np. zaspał), rodzic na 

własną odpowiedzialność i koszt przewozi dziecko do właściwej placówki oświatowej, 

powiadamiając opiekuna lub kierowcę o potrzebie jego odbioru. 

9. Rodzice udzielają opiekunowi przewozu takich informacji o niepełnosprawności 

dzieci, które mają wpływ na prawidłowe i bezpieczne sprawowanie opieki nad nim. 

 

§ 6 Placówki oświatowe 

1. W przypadku oczekiwania osoby niepełnosprawnej na transport właściwa placówka 

oświatowa zapewnia jej opiekę. 

2. Dyrektor placówki do którego uczęszcza niepełnosprawny uczeń ma obowiązek 

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i przekazanie ucznia po zajęciach 

opiekunowi przewozu. 

3. Na wniosek organizatora przewozów dyrektor placówki oświatowej sporządza 

imienną i potwierdzoną listę obecności ucznia na zajęciach. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania przewozów – opiekunowie i kierowcy; 

b) w innym czasie – organizator przewozów. 

2.Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego 

nieprzestrzeganie. 

3. Niniejszy regulamin przewozów udostępniony jest do wiadomości uczniów, rodziców 

i pracowników placówek oświatowych w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.bip.zeao.polanow.pl w zakładce informacje, oraz w formie papierowej w 

sekretariacie ZEAO. 

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021r. 

http://www.bip.zeao.polanow.pl/

