
 

 

 

Regulamin 

usługi transportowej dla osób niesamodzielnych z terenu powiatu sieradzkiego. 

 

 

Część A  Usługa transportu specjalistycznego 

 

§ 1 

1. Uprawnionymi do korzystania z usługi transportu specjalistycznego są osoby niesamodzielne mające 

trudności w poruszaniu się, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego. 

2. Warunek występowania u danej osoby trudności w poruszaniu uznaje się za spełniony, jeżeli występuje  

co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) osoba ta posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół  

ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym ustalono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z tytułu: 

a) dysfunkcji narządu ruchu, 

b) chorób neurologicznych,  

c) chorób narządu wzroku; 

2) trudności w poruszaniu zostały potwierdzone w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym 

przez pracownika socjalnego PCPR w Sieradzu (w oparciu o uzupełniony w ramach wywiadu 

kwestionariusz oraz złożone oświadczenie o posiadanych dysfunkcjach wg wzoru określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

§ 2 

Przy korzystaniu z usług transportu specjalistycznego pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy poruszają  

się na wózkach inwalidzkich oraz osoby leżące. 

 

§ 3 

1. Osoba ubiegająca  się o przyznanie usługi transportu specjalistycznego uzyskuje status osoby uprawnionej 

do korzystania z usługi transportu specjalistycznego, nazywanej dalej osobą uprawnioną,  po spełnieniu 

następujących warunków:  

1) udokumentowaniu spełniania przesłanek wymienionych w § 1 ust. 2 , przy czym   

w przypadku powoływania się na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wymagane jest okazanie 

oryginału tego dokumentu, w dokumentacji będzie natomiast przechowywana jego kopia, 

2) podpisaniu umowy na korzystanie z usługi transportu specjalistycznego. 

2. Usługą objęte są wyłącznie przejazdy zadeklarowane przez osobę uprawnioną i zatwierdzone przez PCPR 

w Sieradzu  

3. Wzór deklaracji przejazdu określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Złożenie deklaracji przejazdu powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed planowanym przejazdem, 

zatwierdzenie jest dokonywane w terminie 5 dni od jej złożenia. W wyjątkowych przypadkach terminy 

powyższe mogą zostać skrócone. 

5. Preferowane będą przejazdy w celu skorzystania z: 

− pobytu wytchnieniowego w ramach Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim, 

− turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów, 

− rehabilitacji i usprawniania, 

− świadczeń placówek oświatowych, 

− usług placówek sportowych i kulturalnych, 

− możliwości załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 4 

1. Usługa transportu specjalistycznego obejmuje: przejazdy osób uprawnionych, zniesienie 

osoby z lokalu, wniesienia do obiektu docelowego, zapewnienie pomocy sanitariusza, przejazd 

maks. 1. osoby towarzyszącej osobie uprawnionej). 

2. Uprawniony zobowiązuje się przestrzegać wymogu, że przewozy w ramach usługi 

transportu specjalistycznego odbywać się będą ambulansem/kartką spełniającym wymogi 

samochodu specjalistycznego typu T (transport medyczny) i będą realizowane przez podmiot 

zajmujący się świadczeniem takiego transportu. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu jest 

oświadczenie złożone przez uprawnionego. 

3. Uprawniony zobowiązuje się korzystać z usług podmiotów zawodowo zajmujących  

się działalnością w zakresie przewozów na warunkach opisanych w ust. 1-2.  

4. Poniesione przez uprawnionego koszty przejazdu będą zwracane na zasadzie refundacji na 

warunkach określonych w § 5 ust. 2. 

5.  Z transportu specjalistycznego będzie korzystać przeciętnie 20 uprawnionych w miesiącu. 

Każdy z uprawnionych może skorzystać z refundacji za przejazdy na dystansie do 250 km 

miesięcznie (łącznie uprawnieni mogą zatem skorzystać z przejazdów na dystansie do 5000 km 

miesięcznie – przejazdy będą zatwierdzane i realizowane do osiągnięcia tego limitu).   

6. Refundacja obejmuje jedynie przewozy na odcinkach, na których faktycznie odbyły się one 

z udziałem uprawnionego (tylko takie są brane pod uwagę przy ustalaniu liczby przejechanych 

kilometrów). 

7. Liczba kilometrów przejechanych na danej trasie jest ustalana w oparciu o informacje  

o dystansie przejazdu uzyskane ze strony www.dystans.org. 

 

 
§ 5 

1. Osoba uprawniona w celu skorzystania z refundacji przedkłada fakturę  

w terminie 14 dni od daty przejazdu. Przekroczenie powyższego terminu może skutkować utratą 

prawa do refundacji za dany przejazd. 

2. Kwota refundacji określana jest według następujących stawek maksymalnych: 

-miasto Sieradz, całość usługi do 5km-150 zł, 

-Sieradz i okolice, całość usługi powyżej 5km do 50km - 200zł, 

-Sieradz i okolice, całość usługi powyżej 50km do 100km - 250 zł 

Sieradz i okolice, całość usługi powyżej 100km do 200km - 350 zł, 

-powyżej 200 km z Sieradza 2zł/km. 
3. Jeżeli kwota za usługę podana w fakturze jest niższa od  stawek wskazanych w ust. 2, refundacja jest 

dokonywana według kwoty wynikającej z faktury.  

4. Refundacje będą dokonywane do wyczerpania limitu określonego w § 4 ust. 5 regulaminu. 

 

 

Część B  Usługa transportu standardowego 

 

§ 6 

 

1. Uprawnionymi do korzystania z usługi transportu standardowego są osoby niesamodzielne mające 

trudności w poruszaniu się i nie deklarują potrzeby korzystania z transportu specjalistycznego, zamieszkałe 

na terenie powiatu sieradzkiego. 

2. Warunek występowania u danej osoby trudności w poruszaniu uznaje się za spełniony, jeżeli występuje  

co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) osoba ta posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół  

ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym ustalono znaczny lub umiarkowany stopień 
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niepełnosprawności z tytułu: 

a) dysfunkcji narządu ruchu, 

b) chorób neurologicznych,  

c) chorób narządu wzroku; 

2) trudności w poruszaniu zostały potwierdzone w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym 

przez pracownika socjalnego PCPR w Sieradzu (w oparciu o uzupełniony w ramach wywiadu 

kwestionariusz oraz złożone oświadczenie o posiadanych dysfunkcjach wg wzoru określonego  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

§ 7 

Przy korzystaniu z usług transportu standardowego pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy poruszają  

się na wózkach inwalidzkich. 

 

§ 8 

Osoba ubiegająca  się o przyznanie usługi transportu standardowego uzyskuje status osoby uprawnionej  

do korzystania z usługi transportu standardowego, nazywanej dalej osobą uprawnioną,  po spełnieniu 

następujących warunków:  

1) udokumentowaniu spełniania przesłanek wymienionych w § 6 ust. 2 , przy czym   

w przypadku powoływania się na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wymagane jest okazanie 

oryginału tego dokumentu, w dokumentacji będzie natomiast przechowywana jego kopia, 

2) podpisaniu umowy na korzystanie z usługi transportu standardowego. 

2. Usługą objęte są wyłącznie przejazdy zadeklarowane przez osobę uprawnioną i zatwierdzone przez PCPR 

w Sieradzu  

3. Wzór deklaracji przejazdu określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Złożenie deklaracji przejazdu powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed planowanym przejazdem, 

zatwierdzenie jest dokonywane w terminie 5 dni od jej złożenia. W wyjątkowych przypadkach terminy 

powyższe mogą zostać skrócone. 

5. Preferowane będą przejazdy w celu skorzystania z: 

− pobytu wytchnieniowego w ramach Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim, 

− turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów, 

− rehabilitacji i usprawniania, 

− świadczeń placówek oświatowych, 

− usług placówek sportowych i kulturalnych, 

− możliwości załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych. 

 

§ 9 

1. Uprawniony zobowiązuje się przestrzegać wymogu, że przewozy w ramach usługi 

transportu standardowego będą realizowane przez podmioty zawodowo zajmujące się działalnością 

w zakresie tego rodzaju przewozów. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu jest oświadczenie 

złożone przez uprawnionego.   

2. Poniesione przez uprawnionego koszty przejazdu będą zwracane na zasadzie refundacji  

na warunkach określonych w § 5 ust. 2. 

3.  Z transportu standardowego będzie korzystać przeciętnie 30 uprawnionych w miesiącu. 

Każdy z uprawnionych może skorzystać z refundacji za przejazdy na dystansie do 250 km 

miesięcznie (łącznie uprawnieni mogą zatem skorzystać z przejazdów na dystansie do 7500 km 

miesięcznie – przejazdy będą zatwierdzane i realizowane do osiągnięcia tego limitu).   

4. Refundacja obejmuje jedynie przewozy na odcinkach, na których faktycznie odbyły się one 

z udziałem uprawnionego (tylko takie są brane pod uwagę przy ustalaniu liczby przejechanych 

kilometrów). 

5. Liczba kilometrów przejechanych na danej trasie jest ustalana w oparciu o informacje  

o dystansie przejazdu uzyskane ze strony www.dystans.org. 
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§ 10 

1. Osoba uprawniona w celu skorzystania z refundacji przedkłada fakturę  

w terminie 14 dni od daty przejazdu. Przekroczenie powyższego terminu może skutkować utratą 

prawa do refundacji za dany przejazd. 

2. Kwota refundacji określana jest według stawki 1,60zł/km. 
3. Jeżeli kwota za usługę podana w fakturze jest niższa od  stawki wskazanej w ust. 2, refundacja jest 

dokonywana według kwoty wynikającej z faktury.  

4. Refundacje będą dokonywane do wyczerpania limitu określonego w § 9 ust. 3 regulaminu. 

 

 
Załączniki: 

1) wzór oświadczenia o posiadanych dysfunkcjach 

2) wzór deklaracji przejazdu, 

 

 

 

 
 

   

..………………………….......                                           ....................………………………. 
       Miejscowość, data                                                                                      Podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 
            W przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej  

                      podpisuje prawny opiekun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


