REG ULAM IN K O RZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEW OZU O SÓ B Z
NIEPEŁNO SPRAW NO ŚCIĄ, ŚW IAD CZO NEG O PRZEZ M.ST. W ARSZAW A.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług specjalistycznego przewozu
osób z niepełnosprawnością, realizowanych na zlecenie m.st. W arszawy przez USŁUGI
TRAN SPO RTOW E Marek W łastowski, zwanego dalej Przewoźnikiem , na warunkach
uzgodnionych w um owie z m.st. Warszawą.
2. Przewoźnik realizuje usługę co najmniej 15 dopuszczonym i do ruchu i odpowiednio
oznakowanymi (zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji
W izualnej m.st. W arszawy, a także zaw ierającym i oznakowanie: Miejski Transport Osób
N iepełnospraw nych) specjalistycznym i pojazdam i dostosowanymi do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, tj. wyposażonymi w szyny lub inne urządzenia do m ocowania
w ózków dla osób z niepełnosprawnością oraz rampy lub windy um ożliwiające wjazd
w ózkiem z osobą z niepełnosprawnością do pojazdu.
3. Usługa świadczona jest w następujących trybach:
3.1. przew ozów codziennych,
3.2. przewozów okolicznościowych, na które składa się:
a) usługa

dowozu

dzieci

i młodzieży

do

placówek

na

zajęcia w

ramach

W arszawskiego Programu „Lato/Zima w M ieście” w czasie ferii zimowych
i letnich obowiązujących dla województwa m azowieckiego,
b) usługa

dodatkowych

przewozów

okolicznościowych

np.

zorganizowanych

integracyjnych im prez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.
4. U stala się następujące szczegółowe warunki korzystania z usług, o których mowa
w pkt 3.1:
4.1. Osobą

z

niepełnosprawnością,

zwaną

dalej

„Korzystającym ”, w

rozumieniu

niniejszego regulam inu jest osoba spełniająca co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a)

posiadająca

ważne

orzeczenie

o

niepełnosprawności

ruchowej, w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych,
b)

posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt,
c) posiadająca ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,

d) posiadająca ważne orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
wydane na gruncie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e) posiadająca

ważne

orzeczenie

równoznaczne

do

orzeczeń

wymienionych

w pkt a-d.
4.2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym z przewozu mogą
korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności dotyczącym dysfunkcji innych
niż wymienione w pkt. 4.1. Opinię w tej kwestii, na wniosek Korzystającego
lub Przewoźnika, wydaje Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy.
4.3. Korzystający ponosi zryczałtowaną odpłatność za kurs w wysokości 15 zł brutto.
4.4. Kurs

rozumiany jest jako

przejazd

w jedną

stronę jednego

użytkownika,

z zastrzeżeniem pkt.7.15 i 7.16. W przypadku, gdy Korzystający chciałby zamówić
przewóz w dwie strony, zobowiązany jest zamówić dwa kursy przewozowe (dojazd
i powrót), za które jest zobowiązany uiścić opłatę wymienioną w pkt 4.3
(2x15.00 PLN).
4.5. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty
i niedziele w godz. 8.00 - 20.00, z zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni
ustawowo wolne od pracy.
4.6. Przewoźnik przyjmuje zlecenia w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod
numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy
bus@ specjaltrans.pl Po godz. 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo w olne od pracy
zlecenia są automatycznie rejestrowane. W przypadku, gdy na dany termin jest wolny
samochód, w kolejnym dniu roboczym dyspozytor, zachowując kolejność zgłoszeń,
oddzwania i informuje klienta o możliwości przyjęcia zlecenia.
4.7. W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zlecenia będą realizowane w następującej kolejności:
a) priorytetowo

Korzystający,

którzy

posiadają

ważne

orzeczenie

o niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub o zaliczeniu do I grupy
inwalidzkiej, albo o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, bądź
równoznaczne do powyższych,
b) Korzystający, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu umiarkowanym, lub o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, albo

rów noznaczne do pow yższych - w przypadku zleceń na przejazd na leczenie
lub rehabilitację,
c) K orzystający, którzy posiadają w ażne orzeczenie o niepełnospraw ności
w stopniu um iarkow anym , lub o zaliczeniu do II grupy inw alidzkiej, albo
rów noznaczne do pow yższych - w przypadku zleceń innych niż przejazd na
leczenie lub rehabilitację.
4.8. Z lecenia przyjm ow ane są z co najm niej trzydniow ym w yprzedzeniem .
4.9. D yspozytor przy przyjm ow aniu zlecenia w pierw szej kolejności w eryfikuje drogą
telefoniczną, czy dana osoba upraw niona je s t do korzystania z przew ozu.
4.10. D yspozytor m a praw o do uzyskania od K orzystającego inform acji na tem at:
a) posiadania stosow nego orzeczenia,
b) rodzaju ograniczenia ruchow ego (innej niepełnospraw ności),
c) zaopatrzenia ortopedycznego (w ózek, balkonik, kule, itp.),
d) w ieku, ogólnego stanu zdrow ia i w agi osoby,
e) inform acji, czy przy danej usłudze potrzebny jest pom ocnik.
4.11. Po pozytyw nej w eryfikacji osoby korzystającej z przew ozu dyspozytorow i należy
podać pełne inform acje dotyczące:
a) adresu podstaw ienia sam ochodu (m iejsce startu kursu),
b) m iejsca odebrania K orzystającego, np. z przed budynku, z pom ieszczenia, piętro,
winda, podjazd, rodzaj schodów itp.
c) adresu m iejsca docelow ego (koniec kursu),
d) godziny startu oraz godzinę, na którą trzeba dotrzeć na dane m iejsce,
e) zakresu usługi, np. przew óz osoby poruszającej się o kulach, siedzącej na w ózku,
z innym i dysfunkcjam i,
f)

danych osobow ych K orzystającego: im ię i nazw isko pasażera, adres zam ieszkania
oraz

adres

m ailow y

celem

rejestracji

w

system ie,

num eru

telefonu

do K orzystającego lub osoby upow ażnionej.
4.12. W przypadku, gdy w zgłoszonym przez K orzystającego term inie nie m a m ożliw ości
realizacji zlecenia. K orzystający zostaje w pisany na listę rezerw ow ą. W m om encie
zw olnienia

sam ochodu

(anulacja

rezerw acji/zapisu)

dyspozytor

inform uje

telefonicznie zainteresow anego K orzystającego o przyjęciu zlecenia.
4.13. W sam ochodzie specjalistycznym K orzystający po zakończeniu kursu na podstaw ie
paragonu

w ydrukow anego

z

kasy

fiskalnej

reguluje

płatność

u

kierowcy.

N a podstaw ie tego dokum entu je s t m ożliw e w ystaw ienie faktury. Paragon należy

dostarczyć do Przewoźnika osobiście lub przez kierowcę do 7 dnia każdego miesiąca
z zaznaczeniem, na kogo lub na jaką instytucję ma być wystawiona faktura VAT.
Faktury wystawiane są za okres jednego miesiąca.
. Ustala się następujące szczegółowe warunki korzystania z usług, o których mowa
w pkt 3.2 ppk a):
5.1. Z usługi mogą korzystać dzieci i m łodzież z niepełnosprawnością ruchową
poruszająca się na wózkach inwalidzkich.
5.2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym z przewozu mogą
korzystać osoby z dysfunkcją inną niż wym ieniona w pkt. 5.1 Opinię w tej kwestii
na wniosek Korzystającego lub Przewoźnika, wydaje Dyrektor Biura Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
5.3. Zlecenia na realizację usługi przyjm owane są przez koordynatorów dzielnicowych
W arszawskiego Program u ’’Lato/Zim a w M ieście”.
5.4. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazuje Przewoźnikowi zapotrzebowanie
na usługę otrzym ane za pośrednictwem Biura Sportu i Rekreacji od dzielnicowych
koordynatorów W arszawskiego Programu „Lato/Zima w M ieście“ .
5.5. Korzystający nie ponosi odpłatności za kurs; kurs jest rozum iany jako przejazd
w dwie strony jednego użytkownika.
Ustala się następujące szczegółowe warunki korzystania z usług, o których mowa
w pkt 3.2 ppk b):
6.1. Z usługi mogą korzystać osoby, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2.
6.2. Zgłoszenia na realizację usługi przyjm owane są przez Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejm uje
Dyrektor Biura Pom ocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
6.3. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych przekazuje Przewoźnikowi zapotrzebowanie
na usługę.
6.4. Korzystający nie ponosi odpłatności za kurs; kurs jest rozumiany jak o przejazd
w dwie strony jednego użytkownika.
Ustala się następujące szczegółowe warunki korzystania z usług, o których mowa
w pkt 3.1 i 3.2:
7.1. Usługa

przewozu

wykonywana jest

w

granicach

m.st.

W arszawy,

a

poza

jej granicami tylko w przypadku leczenia lub rehabilitacji do 20 km od granic miasta.
7.2. Specjalistyczny pojazd jest przystosowany do przewozu co najmniej 2 (dwóch) osób
z

niepełnosprawnością

poruszających

się

na

wózkach

inwalidzkich.

z

u w zględnieniem

w ym ogów

technicznych

dotyczących

w ózków

inw alidzkich

elektrycznych.
7.3. W sp ecjalistycznym p ojeździe zapew nione są m inim um 2 (dw a) m iejsca siedzące
dla opiekunów .
7.4. Z ałogę

sam ochodu

specjalistycznego,

św iadczącego

usługi

p rzew ozu

osób

z niepełn o sp raw nością stanow i kierow ca i pom ocnik - przeszkoleni w zakresie
udzielania

p ierw szej

p o m o cy

i przeszkoleni

w

zakresie opieki

nad

osobam i

z niepełnospraw nością.
7.5. U sługa nie pełni funkcji transportu m edycznego i w zw iązku z tym nie je s t
św iadczona dla osób w ym agających przew ozu w pozycji leżącej.
7.6. Ś w iadczenie usługi odbyw a się w system ie ” od drzw i do d rzw i", tzn. kierow ca
ip o m ocnik zap ew niają pom oc w w yjściu ze w skazanego m iejsca i dotarciu do punktu
docelow ego w yznaczonego przez osobę z niepełnospraw nością, je g o opiekuna
praw nego lub asystenta.
7.7. Jeżeli czas d o jazdu od K orzystającego do m iejsca d ocelow ego nie b ęd zie zagrożony
o późnieniem

o raz w

przypadku,

kiedy

trasy

p rzew ozu

kilku

K orzystających

p rzeb ieg ają w bliskich odległościach, dyspozytor m oże łączyć kursy.
7.8. W przypadku, gdy K orzystający je s t nieobecny lub nie je s t gotow y do drogi w czasie
u zgodnionym , k ierow ca o zaistniałym fakcie inform uje dyspozytora i w uzgodnieniu
z nim , po 15 m inutach oczekiw ania odjeżdża (ze w zględu na kursy łączone i ilość
zleceń). W przypadku gdy K orzystający je s t nieobecny lub nie je s t gotow y do drogi
w czasie uzgodnionym lub rezygnuje z usługi po przybyciu pojazdu na m iejsce
w skazane w zam ów ieniu dw ukrotnie w danym m iesiącu, P rzew oźnik m oże odm ów ić
przyjm ow ania zleceń na okres trzech kolejnych m iesięcy. Przypadki nieobecności,
braku gotow ości do drogi i rezygnacji z usługi po przybyciu pojazdu P rzew oźnik
stosow nie d okum entuje. D okum entacja m oże m ieć form ę elektroniczną. S przeciw
w obec

odm ow y

przyjm ow ania

zleceń

na

okres

trzech

kolejnych

m iesięcy

K orzystający m oże skierow ać do D yrektora B iura P om ocy i P rojektów S połecznych
U rzędu m .st. W arszaw y.
7.9. W

przypadku,

sam ochodu

lub

gdy

K orzystający

anulow ać

zlecenie,

chciałby

przesunąć

zobow iązany

je s t

godzinę

podstaw ienia

p oinform ow ać

dyspozytora - z co najm niej z 90- m inutow ym w yprzedzeniem .
7.10. N ie przew id u je się m ożliw ości w ynajm u sam ochodu na kilka godzin.

o

tym

7.11. Korzystający nie posiadający w łasnego wózka inwalidzkiego może skorzystać
z

lekkiego

składanego

wózka

inwalidzkiego

znajdującego

się

w

dyspozycji

Przewoźnika.
7.12. W uzasadnionym przypadku Przewoźnik korzysta z urządzenia umożliwiającego
transport po schodach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdującego
się w jego dyspozycji.
7 .1 3 .Potrzebę skorzystania z urządzeń, o których mowa w pkt. 7.11 i 7.12 Korzystający
zgłasza dyspozytorowi podczas składania zamówienia.
7.14.

Pracownicy Przewoźnika w trakcie realizacji usługi nie m ogą wykonywać innych
zleceń poza wyżej opisaną usługą przewozu osób z niepełnosprawnością. Przewoźnik
nie bierze odpowiedzialności za realizację dodatkowych czynności wykonywanych
przez pracow ników na prośbę Korzystających.

7.15. Korzystający ma prawo podróżować w towarzystwie jednego opiekuna zgłoszonego
u dyspozytora i/lub psa wspierającego. Opiekun osoby z niepełnosprawnością i/lub
pies odbywają podróż nieodpłatnie.
7.16. Osobą

tow arzyszącą

nie

może

być

osoba

wym agająca

pomocy

ze

strony

pracowników Przewoźnika.
7.17. Psy (z wyłączeniem psów wspierających) należy przewozić w kagańcu i na smyczy.
7.18. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera
kursu.
7.19. W trakcie przewozu obowiązuje całkowity zakaz konsum pcji artykułów spożywczych
oraz

napojów

alkoholowych

(nie

dotyczy

wody

pitnej

oraz

napojów

bezalkoholowych).
7.20. Korzystający może przewozić ze sobą maksymalnie 2 bagaże, pod warunkiem,
że jeden z nich nie przekroczy wym iarów 20 cm x 40 cm x 60 cm (plus/m inus 5 cm),
natomiast drugi nie przekroczy wym iarów 70 cm x 35 cm x 35 cm (plus/m inus 5 cm).
7.21. Korzystający nie może przewozić bagażu, który zagraża bezpieczeństwu podczas
podróży.
7.22. Korzystający ma obowiązek um ożliwienia Przewoźnikowi zamocowania wózka
inwalidzkiego na czas podróży.
7.23. Pojazd oczekuje na Korzystającego m aksymalnie 15 minut.
7.24. Przewoźnik, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. W arszawy, może odmówić przyjęcia zlecenia na przewóz osobie, która
trzykrotnie

w

danym

roku

kalendarzowym

narusza

niniejszy

regulamin.

Fakt naruszenia niniejszego regulaminu oraz poinform owanie Korzystającego o tym
naruszeniu Przewoźnik dokumentuje. D okum entacja może mieć formę elektroniczną.
7.25. Dane osobow e Korzystających są przechowywane przez Przewoźnika z należytą
starannością,

zgodnie

z

zapisami

Ustawy

o

ochronie

danych

osobowych,

i są wykorzystywane jedynie do celów związanych z realizacją usług przewozowych
dla osób z niepełnosprawnością.
7.26. W szelkie inform acje w zakresie spraw związanych z korzystaniem
specjalistycznego przew ozu

z usług

osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez

Przewoźnika, m ożna uzyskać pod poniższymi numerami telefonów: (22) 298 59 00
lub 720 915 300, a także drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres
e-mailowy: bus@ specialtrans.pl .
7.27. Skargi na sposób realizacji przez Przewoźnika specjalistycznego przewozu osób
z niepełnosprawnością, a także uwagi i wnioski, dotyczące poprawy jakości
świadczonych usług przyjm uje i rozpatruje Dyrektor Biura Pom ocy i Projektów
Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

