
ZARZĄDZENIE NR 172.501.2021 
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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. Załącznik do zarządzenia 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 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r. 
 

   

z up. Wójta Gminy 
Wiązowna 

 
 

Tomasz Kostyra 
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Załącznik do zarządzenia Nr 172.501.2021 
Wójta Gminy Wiązowna 
z dnia 19 listopada 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 są realizowane 

bezpłatnie przez cały okres wniosku grantowego i odbywają się na podstawie 

indywidualnych zgłoszeń użytkowników. 

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

Wiązowna, którzy ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym 

przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się  

na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). 

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 lub słabowidzące, 

d) osoby posiadające dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności lub 

grupę inwalidzką,  

e) osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, 

a miejące problemy z poruszaniem się ze względu na ograniczenia.  

4. Usługi transportowe door-to-door nie pełnią funkcji transportu medycznego 

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

pozycji leżącej. 

5. Usługę transportową świadczy wykwalifikowany zespół składający się z kierowcy oraz, 

na życzenie Użytkownika, asystenta osoby niepełnosprawnej. Zarówno kierowca jak i 

asystent są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Do 

obowiązków asystenta należy pomoc w dotarciu do pojazdu i z pojazdu oraz 

asystowanie w dotarciu do miejsca docelowego (pomoc przy wejściu, dotarcie do 

windy itp.). Świadczenie usługi odbywa się 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 usługi obejmuje 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. O możliwości realizacji kursu pod adres podany przez zamawiającego każdorazowo 

decyduje osoba pełniąca funkcję koordynatora.  

8. Usługi transportowe są świadczone w celu aktywizacji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej oraz zdrowotnej. 

9. Zgłoszenie usługi transportowej dokonywać można za pośrednictwem: 

a) Zgłoszenia telefonicznego pod numerem: 22 512-58-84 lub 697-696-696, 
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b) Zgłoszenia mailowego na adres: transport@wiazowna.pl  

c) Zgłoszenia osobistego w Urzędzie Gminy Wiązowna w Wydziale Rozwoju 

Gospodarczego (Pawilon Kultury) ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna, 

d) Zgłoszenia poprzez aplikację: https://transport.tuwiazowna.pl  

10. Warunkiem skorzystania z usług jest złożenie przez Użytkownika lub opiekuna 

oświadczenia o spełnieniu warunków, formularza zgłoszeniowego i oświadczenia 

RODO, na wzorach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu lub 

poprzez aplikację  https://transport.tuwiazowna.pl. 

11. W oświadczeniu – formularzu zgłoszeniowym zbierane są dane dotyczące Użytkownika 

przejazdu, miejsca wykonywania kursu oraz zawarte jest zobowiązanie do 

przestrzegania zapisów regulaminu. 

12. Usługi transportowe świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 

18.30. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne/ustawowo wolne od pracy, przewozy 

nie są realizowane. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewozy mogą być wykonywane poza 

dniami i godzinami określonymi w regulaminie pod warunkiem złożenia zamówienia z 

co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu akceptacji osoby pełniącej 

funkcję koordynatora. 

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

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

projektu, czyli od 01.01.2023 r.  

15. Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są 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 w Wydziale Rozwoju 

Gospodarczego (Pawilon Kultury). 

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

warunkiem dostępności usługi transportowej we wskazanym przez Użytkownika 

terminie. 

17. 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, 
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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.), lub ewentualne zgłoszenie zapotrzebowania Użytkownika na takowe. 

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

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

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

kolejność zgłoszeń. 

19. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odbywa się w ciągu 24 godzin. 

20. 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. 

21. Użytkownik ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie jedną osobę jako 

opiekuna/asystenta, jak również Użytkownikowi podczas transportu może 

towarzyszyć pies asystujący. 

22. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy kierowcy albo zamówionego 

asystenta osoby niepełnosprawnej przy wsiadaniu, wysiadaniu i dojściu do miejsca 

docelowego. 

23. 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. 

24. 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 może odjechać z miejsca wezwania. 

25. W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 24, 

Koordynator usług transportowych może odmówić przyjmowania zgłoszeń od 

Użytkownika przez okres do 3 miesięcy. 

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

spożywczych oraz napojów alkoholowych. 

27. 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 

transportowej podejmuje kierowca samochodu.  
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28. Wszelkie opłaty dodatkowe takie jak m.in.: opłata parkingowa, opłata wjazdowa itp., 

ponosi Użytkownik. 

29. Użytkownik posiadający kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, powinien 

posiadać ją w trakcie usługi transportowej i móc wylegitymować się ją w momencie 

przejazdu i postoju na miejscu specjalnie wyznaczonym dla pojazdów dostosowanych 

dla osób niepełnosprawnych - „kopercie”. 

30. Użytkownik na wniosek kierowcy musi poddać się pomiarowi temperatury.  

31. Kierowca może odmówić realizacji usługi Użytkownikowi, u którego wynik pomiaru 

temperatury przekroczył 37.0 °C.  

32. 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. 

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

zakupionej w ramach projektu, jak również na podstawie bieżących analiz i statystyk 

miesięcznych prowadzonych przez Koordynatora transportu door-to-door.  

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

usługi transportowej do potrzeb społeczności lokalnej. 

35. Każdy użytkownik ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej 

wykonywanych usług. Zgłaszanie skarg i reklamacji dotyczących jakości usług 

indywidualnego transportu door-to-door odbywa się na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 3 do regulaminu. 

36. Skargi i wnioski dotyczące jakości usług transportowych door-to-door można składać 

drogą mailową na adres: transport@wiazowna.pl  bądź w formie pisemnej w siedzibie 

Urzędu Gminy Wiązowna w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Pawilon Kultury) ul. 

Lubelska 53, 05-462 Wiązowna. 

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

liczonych od dnia ich otrzymania (data wpływu do Kancelarii Urzędu).  

38. Po każdym zakończeniu usługi transportowej, Użytkownik/Użytkowniczka ma 

możliwość oceny stopnia zadowolenia z realizacji usługi transportowej, poprzez 

wypełnienie ankiety na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu. 

39. 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, 
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f) Określenia najbardziej popularnych miejsc docelowych, 

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

40. 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). 

41. Zakres gromadzonych danych osobowych obejmować będzie :  

a) imię i nazwisko odbiorcy usługi,  

b) numer telefonu, 

c) adres zamieszkania,  

d) datę urodzenia,  

e) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z 

usługi (np. niepełnosprawność lub inne),  

f) wiek oraz płeć użytkownika/użytkowniczki,  

g) cel podróży 

42. 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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Załącznik Nr 1 

Wiązowna, dnia …………………………. 

 

Gmina Wiązowna 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna 

 

 

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” 

 

Formularz zamówienia usługi transportu indywidualnego door-to-door 

 

1. Imię i nazwisko osoby z 

potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2. Adres do korespondencji  osoby 

z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia  

 

4. Czy osoba z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności będzie 

korzystać z usługi 

transportowej: 

□ samodzielnie; 

 

□ z opiekunem/opiekunką asystentem/asystentką osoby z 

niepełnosprawnościami, osobą zależną od użytkownika / 

użytkowniczki:  

 

Dane osoby (imię i nazwisko): ………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………................ 
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□ z psem asystującym 

 

□ z wózkiem inwalidzkim 

 

5. Termin realizacji usługi 

jednorazowej: …………….  ……………. ……………. 

dzień miesiąc rok 

 

6. Termin realizacji usługi 

systematycznej:  

 

(np.1-30.05.2021r., od 

poniedziałku do piątku): 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

7. Dokładny adres docelowy: Skąd: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Dokąd: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

8. Proponowana godzina 

podstawienia samochodu oraz 

godzina powrotu: 

Godzina podstawienia samochodu: 

 ……………………………………………………………………… 

Godzina powrotu:  ………………………………………………….. 
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9. Wskazanie czy 

użytkownik/użytkowniczka 

potrzebuje pomocy w dotarciu z 

mieszkania do pojazdu: 

□ TAK                     □ NIE 

10.  Wskazanie czy 

użytkownik/użytkowniczka 

potrzebuje użyczonego wózka 

inwalidzkiego: 

□ TAK                     □ NIE 

11. Cel podróży i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-

zawodowej/usług aktywnej integracji.  

Proszę o zaznaczenie znaku X w odpowiedniej komórce. 

Aktywizacja społeczna - m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, 

m.in. poprzez udział w zajęciach organizowanych przez Instytucje Kultury tj. 

warsztaty, kursy, spotkania integracyjne, poradnictwo, dostęp do kultury (kino, 

teatr, koncerty, wystawy itp.), udział w zajęciach organizowanych przez Centrum 

Integracji Społecznej (CIS), Klub Seniora, możliwość załatwienia spraw 

urzędowych, korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych 

 

Zawodowy - utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane 

na rynku pracy poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, Klubie Seniora, kursy i 

szkolenia zawodowe, szkolenia, kursy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji 

zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, korzystanie z oferty PUP, 

agencji pośrednictwa pracy, korzystanie z ofert instytucji zajmujących się 

aktywizacją zawodową. 

 

Edukacyjny - wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

 

Zdrowotny - jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 

rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych, m.in. 
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zaplanowane wizyty lekarskie, rehabilitacja zdrowotna, nagłe przypadki 

pogorszenia stanu zdrowia 

12. Uwagi   

 

 

…………………………………………. 

Podpis Użytkownika/Użytkowniczki  

Lub osoby jego/ją reprezentującej                            
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Załącznik Nr 2  

Wiązowna, dnia …………………………. 

 

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” 
 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNICZKI/UŻYTKOWNIKA: 

o spełnianiu kryteriów do korzystania z usługi transportu door-to-door: 

(oświadczenie składane tylko przy pierwszym skorzystaniu z usługi) 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

Dane adresowe:............................................................................................................................. 

Numer telefonu:............................................................................................................................ 

 

 Oświadczam, że: 

1. Jestem osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat) zamieszkującą na terenie Gminy Wiązowna w myśl art. 
25 Kodeksu Cywilnego;  

 
2. Jestem osobą mającą trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną 

sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i 
inne).   
 

3. Posiadam / nie posiadam* orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważnego), które zostało 
wydane przez odpowiedni organ z uwagi na dysfunkcje ruchu/wzroku/inne powodujące ograniczoną 
mobilność;  

 
4. Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług transportowych door – to door dla osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Wiązowna. 
 

5. Oświadczam, iż spełniam kryteria do skorzystania z usługi transportu door-to-door; 

 

6. Zostałem/am poinformowany/na 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 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781). 

 

7. Skąd użytkownik/użytkowniczka dowiedział/dowiedziała się o usłudze door-to-door (proszę o 

zaznaczenie właściwej odpowiedzi):  

□ Gazeta „Powiązania”  

□ strona internetowa: www.tuwiazowna.pl  

□ ulotki, plakaty 

□ pracownicy Urzędu Gminy, Centrum Usług Społecznych  

□ radni Rady Gminy, sołtysi  

□ inne (jakie?) …………………………………………..……………………………… 

  
 
 

…………………………………………………… 

Podpis Użytkowniczki/ Użytkownika 

                                                                                                                       lub osoby jego/ją reprezentującej 
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Załącznik Nr 3 

Wiązowna, dnia …………………………. 

 

Gmina Wiązowna 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna 

 

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” 

 

              Formularz zgłaszania skarg i reklamacji dotyczących jakości  
usług indywidualnego transportu door-to-door 

 

Dane osoby zgłaszającej:                              

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………..……………………………………………………… 

Dane kontaktowe (telefon):……………………………………………………………………………………………………. 

Opis sytuacji:…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Sformułowanie zarzutu:………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Wskazanie punktu Regulaminu, który zdaniem autora został naruszony:………………………………………………….. 

                                                                                                                                               (Podpis)  
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Załącznik Nr 4 

 

Projekt „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna” 

Ankieta po zakończeniu usługi, w której Użytkownik/Użytkowniczka oceni stopień 
zadowolenia z realizacji usługi 

 
 

L.p. Pytania do Użytkownika/Użytkowniczki 

Stopień zadowolenia 
Z usługi 

(w odpowiednim miejscu 
zaznacz X) 

1 2 3 4 5 

1. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolona z  

realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door?  

(gdzie:  

1 oznacza: nie jestem zadowolona/y,  

5 oznacza: jestem bardzo zadowolona/y) 

     

2. Jak ocenia Pan/Pani procedury zamawiania usługi transportowej 
door-to-door (zgłaszanie, przepływ informacji, itp.) 
(gdzie:  

1 oznacza: nie jestem zadowolona/y,  

5 oznacza: jestem bardzo zadowolona/y) 

     

3. W jakim stopniu usługa została dopasowana do  

Pani/Pana potrzeb?  

(gdzie:  

1 oznacza: usługa nie została dopasowana do moich potrzeb,  

5 oznacza: usługa została dopasowana do moich potrzeb). 

     

4. Jak ocenia Pan/Pani jakość sprzętu używanego do  

realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door?  

(gdzie:  
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1 oznacza: bardzo źle,  

5 oznacza: bardzo dobrze). 

5. Jak ocenia Pani/Pan sposób realizacji usługi transportowej door-to-
door (ramowe godziny świadczenia usługi, planowanie przejazdów, 
czas realizacji zamówienia, itp.) 
(gdzie:  

1 oznacza: bardzo źle,  

5 oznacza: bardzo dobrze). 

     

6. Jak ocenia Pan/Pani postępowanie obsługi pojazdu:  

kierowcy i asystenta?  

(gdzie:  

1 oznacza: nie jestem zadowolona,  

5 oznacza: jestem bardzo zadowolona) 

     

 
 
 

…………………………………………………… 

Podpis Użytkowniczki/ Użytkownika 

                                                                                                                     lub osoby jego/ją reprezentującej 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze ŚWIADCZENIEM 

USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR-TO-DOOR – zgodnie z art. 13 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 dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO): 

 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z 
wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 
59, 05-462 Wiązowna. 

2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych  – tel. 22 512 5 856, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług transportowych door-

to-door w ramach projektu pt. „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”, w tym w celu 

zamówienia usługi transportu indywidualnego door-to-door zgłaszania uwag, propozycji co do 

zakresu i sposobu świadczenia usług indywidualnego transportu door-to-door, zgłaszania skarg 

i reklamacji dotyczących jakości usług indywidualnego transportu door-to-door oraz 

ankietowania po zakończeniu usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. 

b RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, 

dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora, firmie 

zewnętrznej realizującej usługę indywidualnego transportu oraz inne podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej 

określonego celu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:  

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych osobowych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, 

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo do przenoszenia danych. 

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące 

przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług transportowych door-to-door 

i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości korzystania z usług transportowych door-to-door. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

…………………………………………………… 

Podpis Użytkowniczki/ Użytkownika 

                                                                                                                       lub osoby jego/ją reprezentującej 
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