
ZARZĄDZENIE NR 14.343.2021 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door  na terenie Gminy 
Wiązowna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr  119.XXIX.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 
22 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu grantowego „Mobilny 
mieszkaniec Gminy Wiązowna”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadzam „Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie Gminy Wiązowna”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Janusz Budny 
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Załącznik do zarządzenia Nr 14.343.2021 

Wójta Gminy Wiązowna 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

 

 

Regulaminu świadczenia usług transportowych 

door-to-door  na terenie Gminy Wiązowna 

 

w ramach projektu „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” finansowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach projektu pn. 

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach 

Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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1. Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Wiązowna będą realizowane 

bezpłatnie przez cały okres wniosku grantowego i będą odbywać się  na podstawie 

indywidualnych zgłoszeń użytkowników. 

2. Do korzystania z usług transportowych door-to-door uprawnieni będą mieszkańcy 

gminy Wiązowna, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają następujące warunki: 

a) osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się np. ze względu na 

ograniczoną sprawność ( w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, kulach, 

niewidome, słabowidzące, poruszające się za pomocą chodzików i inne), 

b) osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, 

c) osoby powyżej 60 roku życia,  

d) osoby zależne, 

3. Pierwszeństwo do korzystania z usług transportowych mają:  

a) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

b) osoby z widoczną dysfunkcją kończyn dolnych, 

c) osoby niewidome, 

d) osoby posiadające dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności lub grupę 

inwalidzką,  

e) osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, a 

miejące problemu z poruszaniem się ze względu na ograniczenia.  

4. Usługi transportowe door-to-door nie będą pełniły funkcji transportu medycznego i w 

związku z tym nie będą świadczone usługi dla osób wymagających transportu w pozycji 

leżącej. 

5. Usługę transportową świadczyć będzie wykwalifikowany zespół składający się z 

kierowcy oraz, na życzenie Użytkownika, asystenta osoby niepełnosprawnej. Zarówno 

kierowca jak i asystent będą przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Do obowiązków asystenta będzie należała pomoc w dotarciu do 

pojazdu i z pojazdu oraz asystowanie w dotarciu do miejsca docelowego (pomoc przy 

wejściu, dotarcie do windy itp.). Świadczenie usługi odbywać się będzie w systemie 

„od drzwi do drzwi”, tzn. kierowca i asystent zapewniają pomoc w wyjściu ze 

wskazanego miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez osobę 

transportowaną lub jej opiekuna. 

6. Zasięg terytorialny będzie obejmował głównie teren gminy Wiązowna. Jednak z uwagi 

na specyfikę świadczonych usług i potrzeby Użytkowników przewiduje się realizację 

kursów poza teren gminy tj. inne ośrodki życia społeczno-zawodowego na terenie 

miejscowości ościennych.  

7. Usługi transportowe będą świadczone w celu aktywizacji społeczno-zawodowej ora 

edukacyjnej i zdrowotnej. 
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8. Warunkiem skorzystania z usług będzie złożenie przez Użytkownika lub opiekuna 

oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w punktach 2 i 7. 

9. W oświadczeniu – formularzu zgłoszeniowym będą zbierane dane dotyczące 

Użytkownika oraz zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulaminu. 

10. Usługi transportowe świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 

do 18.30. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne przewozy nie będą realizowane. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewozy mogą być wykonywane poza 

dniami i godzinami określonymi w regulaminie pod warunkiem złożenia zamówienia z 

co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

12. Gmina Wiązowna zastrzega sobie możliwość pobierania opłat za usługi transportowe 

po okresie realizacji projektu grantowego, w okresie 20 miesięcy utrzymania trwałości 

projektu. 

13. Zgłoszenia na przewozy przyjmowane będą z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiązowna, za 

pośrednictwem: 

a) aplikacji do rezerwacji przejazdów, 

b) drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila, 

c) telefonicznie, 

d) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna. 

14. W nagłych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem pod 

warunkiem dostępności usługi transportowej we wskazanym przez Użytkownika 

terminie. 

15. W zgłoszeniu należy podać: 

a) dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, 

b) datę i godzinę wykonania rozpoczęcia i zakończenia usługi, w tym wskazanie czy 

usługa ma obejmować transport w obie strony, 

c) miejsce rozpoczęcia i miejsce docelowe, 

d) cel podróży, 

e) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniające skorzystanie z 

usługi transportowej door-to-door, 

f) posiadanie przez Użytkownika zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule 

itp.) 

g) informacje czy będzie jechał asystent/opiekun np. pies, 

h) informacje czy potrzebny jest asystent ze strony Urzędu Gminy. 

16. Poza zapisami zawartymi w punkcie 3, o możliwości realizacji usługi będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. 

17. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odbywać się będzie w ciągu 24 godzin. 
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18. W przypadku braku możliwości realizacji usług transportowych door-to-door zgodnie 

z zamówieniem, Użytkownik na podane dane kontaktowe otrzyma informację o braku 

możliwości realizacji zgłoszenia w ustalonym terminie. 

19. Użytkownik ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie jedną osobę jako opiekuna/asystenta 

jak również Użytkownikowi podczas transportu może towarzyszyć pies asystujący. 

20. Użytkownik będzie miał prawo do skorzystania z pomocy kierowcy albo zamówionego 

asystenta osoby niepełnosprawnej przy wsiadaniu, wysiadaniu i dojściu do miejsca 

docelowego. 

21. W przypadku rezygnacji z usługi transportowej door-to-door Użytkownik będzie 

zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Koordynatora usługi transportowej, w 

terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed terminem wykonania usługi określonym 

w zgłoszeniu. 

22. W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 21, 

Koordynator usług transportowych może odmówić przyjmowania zgłoszeń od 

Użytkownika przez okres do 3 miesięcy. 

23. Kierowca udający się na miejsce zgłoszenia usługi transportowej będzie oczekiwał na 

Użytkownika maksymalnie do 15 minut od momentu poinformowania Użytkownika o 

przyjeździe pod zamówioną lokalizację. Po upływie tego czasu, Kierowca poinformuje 

Koordynatora o braku stawienia się Użytkownika i odjedzie z miejsca wezwania. 

24. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się sytuacji, o której mowa w punkcie 23, 

Koordynator może  odmówić przyjęcia zgłoszenia od takiego Użytkownika na okres do 

3 miesięcy. 

25. W trakcie przewozu obowiązuje zakaz palenia papierosów, konsumpcji artykułów 

spożywczych oraz napojów alkoholowych. 

26. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie będą mogły 

skorzystać z usług transportowych door-to-door. W razie pojawienia się jakichkolwiek 

wątpliwości, co do stanu odurzenia Użytkownika, decyzję o odmowie realizacji usługi 

podejmuje kierowca samochodu.  

27. Użytkownik odbywający podróż na wózku inwalidzkim będzie miał obowiązek 

umożliwienia kierowcy zamocowania wózka na czas podróży oraz nie może w czasie 

jazdy zwalniać blokad mocujących wózek do podłogi pojazdu. 

28. Kontrola i monitoring usług transportowych odbywać się będzie za pomocą aplikacji na 

stronie internetowej zakupionej w ramach projektu jak również na podstawie bieżących 

analiz i statystyk miesięcznych prowadzonych przez Koordynatora transportu door-to-

door.  

29. Bieżący monitoring i statystyki pozwolą na ewentualną modyfikację i dostosowanie 

usługi transportu do potrzeb społeczności. 
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30. Skargi i wnioski dotyczące jakości usług transportowych door-to-door będzie można 

składać drogą mailową bądź w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna. 

31. Skargi będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wiązowna w terminie 10 dni roboczych 

liczonych od dnia ich otrzymania.  

32. Monitoring i kontrola jakości usług odbywać się będzie na podstawie: 

a) Liczby użytkowników usług transportowych door-to-door miesięcznie/rocznie, 

b) Liczby zrealizowanych kursów miesięcznie/rocznie, 

c) Czasu przejazdu, 

d) Częstotliwości kursów, 

e) Określenia celu podróży, 

f) Określenia najbardziej popularnych miejsc docelowych, 

g) Analizy danych zebranych z skarg i wniosków oraz analizy satysfakcji, 

33. Sposób gromadzenia niezbędnych danych Użytkowników usługi: Każdy z 

Użytkowników zostanie poinformowany o celu i zakresie gromadzonych danych 

osobowych oraz o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami wynikającymi z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781). 

34. Zakres gromadzonych danych osobowych obejmować będzie :  

a) imię i nazwisko odbiorcy usługi,  

b) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z 

usługi (np. niepełnosprawność lub inne),  

c) wiek oraz płeć użytkownika/użytkowniczki,  

d) cel podróży 

35. Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z korzystaniem z usług 

transportowych door-to-door realizowanych przez gminę Wiązowna będzie można 

uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów a także drogą elektroniczną wysyłając 

zapytanie na adres e-mailowy.  
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