
 

 

 

Regulamin 

usługi transportowej dla osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

sieradzkiego. 
 

§ 1 

Uprawnionymi do korzystania z usługi transportowej są osoby korzystające z całodobowego 

pobytu wytchnieniowego w placówce stacjonarnej realizowanego w ramach projektu 

CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM" przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sieradzu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

§ 2 

1. Usługa transportu specjalistycznego może przysługiwać na wniosek osoby uprawnionej. 

Prawo do skorzystania z tej usługi przysługuje w szczególności osobom leżącym i mającym 

trudności w poruszaniu się. 

2.Usługa transportu specjalistycznego obejmuje: 

• przejazd osoby uprawnionej z miejsca zamieszkania tej osoby do placówki 

całodobowej, z której usług będzie korzystała (koszt dojazdu środka transportu tam  

i z powrotem) oraz powrót osoby uprawnionej z placówki całodobowej do miejsca 

zamieszkania tej osoby (koszt dojazdu środka transportu tam  i z powrotem), 

• zniesienie osoby z lokalu,  

• wniesienia do obiektu docelowego,  

• zapewnienie pomocy sanitariusza, 

• przejazd jednej osoby towarzyszącej osobie uprawnionej. 

3.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. 

4.Uprawniony zobowiązuje się korzystać z usług podmiotów zawodowo zajmujących  

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

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

warunkach określonych w § 3 ust. 2. 

6.Liczba kilometrów przejechanych na danej trasie jest ustalana ostatecznie przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w oparciu o informacje o dystansie przejazdu uzyskane 

ze strony www.google.pl/maps. 

 

§ 3 

1.Osoba uprawniona w celu skorzystania z refundacji przedkłada fakturę  

z opisem trasy przejazdu, w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu 

wytchnieniowego.  Przekroczenie powyższego terminu może skutkować utratą prawa do 

refundacji za dany przejazd. 

2.Kwota refundacji określona jest według stawki w wysokości 2,00zł (słownie złotych: dwa 

00/100) za przejechany jeden kilometr, przy czym łączna kwota refundacji nie może wynieść 

więcej niż 310,00zł (słownie złotych: trzysta dziesięć 00/100) za przejazd osoby uprawnionej 



 

 

z miejsca zamieszkania do placówki wytchnieniowej oraz nie więcej niż 310,00zł (słownie 

złotych: trzysta dziesięć 00/100) za powrót osoby uprawnionej z placówki wytchnieniowej                  

do miejsca zamieszkania.  

3.Jeżeli kwota za usługę podana na fakturze jest niższa od  stawek wskazanych w ust. 2, 

refundacja jest dokonywana według kwoty wynikającej z faktury.  

 

§ 4 

Uprawnionymi do korzystania z usługi transportu standardowego są osoby niesamodzielne 

i/lub z niepełnosprawnościami, które nie deklarują potrzeby korzystania z transportu 

specjalistycznego, zamieszkałe na terenie powiatu sieradzkiego. 

 

§ 5 

1.Usługa transportu standardowego obejmuje przejazd osoby uprawnionej z miejsca 

zamieszkania tej osoby do placówki całodobowej, z której usług będzie korzystała (koszt 

dojazdu środka transportu tam i z powrotem) oraz powrót osoby uprawnionej z placówki 

całodobowej do miejsca zamieszkania tej osoby (koszt dojazdu środka transportu tam                     

i z powrotem). 

2.Usługa transportu standardowego może być realizowana przy pomocy własnego środka 

transportu oraz przy pomocy środka transportu osoby trzeciej, wykonywanej niezawodowo.  

3.Potwierdzeniem skorzystania z usługi transportowej wykonywanej niezawodowo jest 

oświadczenie złożone przez osobę uprawnioną według wzoru deklaracji przejazdu. 

4.Liczba kilometrów przejechanych na danej trasie jest ustalana ostatecznie przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w oparciu o informacje o dystansie przejazdu  uzyskane 

ze strony www.google.pl/maps 

§ 6 

1. Osoba uprawniona w celu skorzystania z refundacji przedkłada oświadczenie w terminie                  

14 dni od daty zakończenia pobytu wytchnieniowego. Przekroczenie powyższego terminu 

może skutkować utratą prawa do refundacji za dany przejazd. 

2. Kwota refundacji ustalana jest według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niezbędnych własnością pracodawcy  (Dz.U. Nr 27 z 2002r., poz 

271 z późn. zm) oraz według stawki za 1 kilometr: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł. 
 

Załączniki: 

1) wzór deklaracji przejazdu  

 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………. 
 W przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej podpisuje prawny opiekun 

 

 

 

 


