
Zalqcznik nr 1 do ZarzEdzenia nr 359112O22

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2022r.

Regulamin przewoz6w os6b niepelnosprawnych realizowanych przez Miejskie

Przedsiqbiorstwo Komunikacjiw Radomiu Sp. z o.o.

Rozdzial I - Postanowienia o96lne

s1

Niniejszy regulamin okre6la zasady realizacji i korzystania z przewoz6w os6b

niepetnosprawnych realizowanych na terenie Gminy Miasta Radomia przez sp6tkq Miejskie

Przedsiqbiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq w

ramach realizacji zadai wtasnych Gminy, powierzonych Sp6fce.

5z
llekro6 w dalszych postanowieniach jest mowa o:

L. ,,Regulaminie" - rozumie siq przez to niniejszy dokument.

2. ,,Gminie" - rozumie siq przez to Gminq Miasta Radomia.

3. ,,Osobie niepelnosprawnej" rozumie siQ przez to osobq posiadajqcq wa2ne

orzeczenie o stopniu niepelnosprawnoSci (lub orzeczenie r6wnowa2ne) oraz osobq

do 15 roku zycia posiadajqcq orzeczenie o niepetnosprawno5ci.

4. ,,Przewoiniku" rozumie siQ przez to Miejskie Przedsiqbiorstwo Komunikacji

w Radomiu Sp5lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq (dalej: MPK lub Sp5tka).

5. ,,Pasaierze" - rozumie siq przez to osobq niepelnosprawna.

6. ,,Opiekunie" - tozumie siq przez to opiekuna lub osobq towarzyszqcq osobie

niepetnosprawnej.

7. ,,Zgloszeniu" - rozumie siq przez to zam6wienie uslugi indywidualnego przewozu

os6b niepelnosprawnych, w formie przewidzianej w niniejszym regulaminie.

8. ,,Cenniku" - rozumie siq przez to obowiqzujqcy cennik opfat za przew5z os5b

niepetnosprawnych zatwierdzony Uchwalq Zarzqdu MPK Sp. z o.o.

9. ,,Wniosku" - rozumie siq przez to wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o

zapewnienie transportu pomiqdzy miejscem zamieszkania a plac6wkq o6wiatowq,

110.,,Pojeidzie" rozumie siq przez to pojazd przeznaczony do przewozu os6b

niepetnosprawnych.

LL.,,Przewozie" - rozumie siq przez to ustugq przewozu os6b niepetnosprawnych.

t2.,,Przewozie indywidualnym" rozumie siQ przez to przew6z jednej osoby

niepelnosprawnej, na specjalne zam6wienie pasa2era zgodnie z optatq ustalonq na

podstawie cennika.



L3.,,Przewozie lqcznym" - rozumie siq przez to przew6z dw6ch lub wiqcej os6b

n iepetnosprawnych na ustalonej trasie.

L4. ,,Dowozie uczni6w" * nale2y przez to rozumie6 dow6z uczni6w niepetnosprawnych do

szk5t lub oSrodk6w umozliwiajqcych realizacjq obowiqzku szkolnego i obowiqzku

nauki dzieci i mtodzie2y, zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo

oSwiatowe (dalej:,,prawo oSwiatowe").

L5.,,Kursie" - rozumie siq przez to przejazd z miejsca podstawienia pojazdu do miejsca

docelowego, zgodnie ze zgloszeniem.

Rozdzial II - 096lne zasady przewozu os6b niepefnosprawnych

$s
t. Do korzystania z przewoz6w na podstawie niniejszego regulaminu uprawnieni sq:

1) w zakresie przewoz6w indywidualnych - mieszkaricy Gminy legitymujqcy siq

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepetnosprawnoSci (lub

orzeczeniem r6wnowa2nym) lub orzeczeniem o niepetnosprawno5ci, kt6rzy ze

wzglqdu na swojq niepelnosprawno6i nie mogq korzystai z komunikacji miejskiej,

2l w zakresie Dowozu uczni6w - niepefnosprawni mieszkaricy Gminy spetniajqcy

wymogi wynikajqce z prawa oSwiatowego.

2. Dane osobowe os6b korzystajqcych z przewoz6w sq przetwarzane przez Przewolnika

oraz jednostki Gminy w zakresie niezbqdnym do realizacji przewoz6w, zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Skargi i wnioski dotyczqce indywidualnego przewozu os5b niepelnosprawnych nalezy

skladai w siedzibie Sp6lki w Radomiu przy ul. Wjazdowej4.

Rozdzial lll- Dow6z uczni6w

9+

L. Organizacja Dowozu uczni6w do szk6l i oSrodk5w odbywa siq na wniosek rodzica lub

opiekuna prawnego (dalej: rodzic).

2. Dowozy uczni6w realizowane sa w oparciu o imienne listy, przekazywane

przewolnikowi przez plac6wki oSwiatowe. Lista powinna zawierai co najmniej imiq

i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, aktualny telefon do prawnych opiekun6w

dziecka oraz godziny zajq1.

3. Przy odbieraniu ucznia z miejsca zamieszkania/plac6wki oSwiatowej i w trakcie

wykonywania przewozu opiekq nad uczniem zapewnia plac6wka oSwiatowa, do

kt6rej dowo2eni sq uczniowie Iub w przypadku braku takiej mo2liwo6ci - inna

plac6wka o5wiatowa na podstawie stosownego porozumienia.



4. Godziny dowozu i odbioru ucznia ustalane sE przez przewoZnika w harmonogramie

uwzglqdniajacym godziny rozpoczqcia i zakoiczenia zaiqe wszystkich uczni6w

dowo2onych na podstawie niniejszego regulaminu. Harmonogram mo2e ulegai

zmianie w przypadku zmian organizacyjnych w plac5wkach o6wiatowych lub w razie

zmiany listy dowo2onych uczni6w.

5. W przypadku, gdy dow6z ucznia do szkoly odbywa siq w formie przewozu tqcznego,

zasadq obowiazujEcq jest dowiezienie calej grupy uczni6w na zajqcia rozpoczynajqce

siq najwczeSniej i odbi6r calej grupy uczniSw po zajqciach kor{czqcych siq najp6lniej.

W czasie oczekiwania na rozpoczqcie zajqe oraz po ich zakoficzeniu opiekq zapewnia

plac6wka oiwiatowa.

6. Odbi6r ucznia odbywa siq z miejsca postoju, uzgodnionego z Przewoinikiem.

Obowiqzkiem rodzica jest punktualne oczekiwanie z uczniem w miejscu postoju oraz

odbi6r ucznia z miejsca postoju o wyznaczonych godzinach.

7. Je2eli w danym dniu uczefi nie bqdzie korzysta6 z przewozu, rodzic powinien

poinformowai o tym fakcie przewolnika.

8. Koszty dowozu uczni6w na zasadach okre6lonych w prawie o6wiatowym pokrywa

Gmina.

Rozdzial lV - Przewozy indywidualne

5s

1. Osoby, o ktSrych mowa w 5 3. ust. 1 pkt 2 majq prawo do indywidualnego przejazdu

odptatnego.

2. Real izacja przewozu indywid ua I nego wymaga wczeSn iejszego zgtoszen ia'

3. Zgloszenia na przewozy przyjmowane sa w dni powszednie w godzinach:

od 7:00 do 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem

(48) 385 5292lub w siedzibie sp6lki. Zgloszenie powinno zawiera6:

- dane osobowe pasa2era, numer telefonu do kontaktu;

- datq i godzinq wykonania przewozu;

- miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasq przejazdu;

- informacje temat stopnia samodzielnoSci w poruszaniu siQ i ewentualnej

potrzeby udzielenia pomocy;

- informacje na temat zaopatrzenia ortopedycznego (np. w6zek inwalidzki,

balkonik, kule);

- informacje o osobie towarzyszEcei/baga|u.

4. O przyjqciu zlecenia decyduje kolejnoS6 zgloszefi. W przypadku braku mo2liwoSci

realizacji kursu w danym terminie przewoZnik mo2e zaproponowa6 inny termin

realizacji przewozu. Zamawiajqcy mo2e r6wnie2 zostad wpisany na listq rezerwowa.



W momencie zwolnienia pojazdu dyspozytor informuje zamawiajqcego telefonicznie

o mo2liwo6ci przyjqcia zlecenia.

5. Przewozy Swiadczone sE za oplatq zgodnq z cennikiem dostqpnym w siedzibie oraz na

stronie internetowej Sp6lki, a tak2e w widocznym miejscu w pojeZdzie.

6. Pasa2er ma prawo do korzystania z pomocy kierowcy przy wsiadaniu/wysiadaniu z

pojazdu.

7. Pasaler ma prawo zabrai ze sobq jednq osobq towarzyszacq, niewymagaiEcq pomocy

kierowcy jako opiekuna, bez obowiqzku uiszczenia dodatkowej optaty. W
uzasadnionych przypadkach pasa2erowi mo2e towarzyszy6 dw6ch opiekun6w.

8. Pasazer ma prawo do przewozu baga2u podrqcznego, za wyiqtkiem baga2u, kt6ry

zagra2a bezpieczef stwu podczas pod r52y.

9. Osoby niepelnoletnie oraz osoby, z kt6rymi nie mo2na nawiqzai kontaktu moga

korzystai z uslugi wylqcznie w towarzystwie petnoletniego opiekuna,

n iewymagajqcego pomocy kierowcy.

10. Pasazer odbywajqcy przejazd na w6zku inwalidzkim nie mo2e w czasie iazdy

zwalnia6 zaczep6w (blokad) mocujqcych w6zek do podtogi pojazdu, przemieszczad

siq oraz wykonywa6 gwattownych ruch6w.

1L. W czasie kursu pasa2er ma obowiqzek podporzqdkowania siq wskazaniom kierowcy

w zakresie bezpieczeristwa przewozu.

L2. W pojeldzie obowiqzuje zakaz palenia papieros6w.

13. W przypadku rezygnacji z zam6wionego przewozu zamawiajqcy jest zobowiqzany do

niezwtocznego powiadomienia przewoZnika. Rezygnacja z ustugi po przybyciu

pojazdu na miejsce wskazane w zam6wieniu jest r6wnoznaczna z obowiqzkiem

uiszczenia optaty za kilometry dojazdowe do zamawiajqcego otaz kilometry

zjazdowe do bazy, zgodnie ze stawkq przewidzianq w cenniku.

Rozdzial !V - Obowiqzki i uprawnienia przewoinika

56
1,. Obowiqzkiem przewo2nika jest utrzymanie gotowo6ci przewozowej pojazd5w,

przede wszystkim w zakresie odpowiedniego stanu technicznego pojazdu i

urzEdze{.

2. Przewolnik realizuje przewozy zgodnie z zam6wieniem. O wszelkich zmianach

warunk6w realizacji zam6wienia przewolnik informuje pasazera z mozliwie

najwiqkszym wyprzedzen iem.

3. Kierowca mo2e za2qda( od pasa2era udokumentowania uprawnief do korzystania z

przejazdu.



4. Po zakaiczeniu kursu kierowca pobiera od pasa2era w formie got6wkowej optatq

w wysoko6ci zgodnej z cennikiem i potwierdza wniesienie optaty poprzez wydanie

paragonu. Ptatno5i za kurs jest mozliwa wyfqcznie w formie got6wkowej.

5. Kierowca nie jest uprawniony do dokonywania czynnoSci niezwiqzanych z realizacjq

kursu, w szczeg6lnoSci do wnoszenia/znoszenia pasaze16w i ich bagazy po

schodach, realizacji prywatnych spraw pasazera (zakup6w, spraw urzqdowych itp.)

oraz jakichkolwiek innych czynno6ci wymagajqcych oddalenia siq od pojazdu.

6. Przewo2nik ma prawo tqczenia kurs6w dla os6b niepelnosprawnych z miejsc blisko

poto2nych w celu maksymalnego wykorzystania Srodka transportu.

7. Przewolnik ma prawo do odmowy wykonania zam6wionego przewozu w razie

niemo2liwo6ci zakotwiczenia w6zka inwalidzkiego.


