REGULAMIN REALIZACJI I KORZYSTANIA ZE
SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO
COVID-19, ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ ŁYSOMICE.
Niniejszy Regulamin realizacji i korzystania ze specjalistycznego przewozu osób z
niepełnosprawnościami na szczepienia przeciwko COVID-19, organizowanego przez
Gminę Łysomice - zwany dalej „Regulaminem” określa warunki realizacji i korzystania z
usług specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami na szczepienia
przeciwko COVID-19, zwanych dalej „przewozami”, organizowanych na zlecenie Urzędu
Gminy Łysomice, zwanego dalej „UG” realizowanych przez „Marta Wysocka Firma
Handlowo-Usługowa 2MA2 Kamionki Małe 34B, 87-148 Łysomice,, zwanego dalej
„Przewoźnikiem”, na warunkach uzgodnionych w umowach z Gminą Łysomice oraz
niniejszego Regulaminu.

I. Ogólne warunki realizacji i korzystania z przewozów.
1. Przewoźnik realizuje usługę dopuszczonymi do ruchu pojazdami:
1.1 specjalistycznymi - dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
zwanymi dalej „specjalistycznymi”, spełniającymi poniższe warunki:
a) wyposażonymi w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z
niepełnosprawnościami oraz rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z
osobą z niepełnosprawnością do pojazdu,
b) przystosowanymi
do
przewozu
co
najmniej
jednej
osoby
z
niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach, z uwzględnieniem
wymogów technicznych dotyczących wózków elektrycznych,
c) zapewniającymi minimum dwa miejsca siedzące dla opiekunów,
d) załogę pojazdu specjalistycznego stanowi kierowca - przeszkoleni w zakresie
udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie opieki nad osobami z
niepełnosprawnościami;
1.2 niespecjalistycznymi/osobowymi - zwanymi dalej „osobowymi”.
2. Przewoźnik świadczy usługi wyłącznie osobom uprawnionym.
3. Osobami uprawnionymi, zwanymi dalej „Korzystającym” są pełnoletni mieszkańcy
Gminy Łysomice posiadający jedno z nw. aktualnych orzeczeń:
a) osoby
niepełnosprawne
posiadające
aktualne
orzeczenie
o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I
grupę z w/w schorzeniami ,
b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tyś. osób,
gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich W przypadku przewozów pojazdami
specjalistycznymi - uprawnioną jest osoba, która porusza się na wózku i nie
jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych.
4. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona

5.

6.

7.
8.

9.

dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.
Przewoźnik organizuje przewozy zgodnie z wymogami sanitarnymi dla dowozu osób do
punktów szczepień zgodnie z wytycznymi GIS opisanymi na stronie:
https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-transportu-do-punktowszczepien- przeciw-covid-19-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce
Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z korzystaniem z przewozów, można
uzyskać pod numerem telefonu 508 394 502, a także drogą elektroniczną wysyłając
zapytanie na adres e-mailowy:
Przewoźnik na podstawie zgłoszeń Korzystających, planuje i opracowuje trasy
przejazdu w celu skrócenia czasu oczekiwania na realizację usługi.
Przewoźnik zapewni system rejestracji przewozów oraz będzie przekazywał do Urzędu
Gminy
miesięczne zestawienie zrealizowanych przewozów, zawierające w
szczególności następujące dane: imię i nazwisko Korzystającego, numer telefonu,
adres początkowy kursu, adres końcowy kursu, datę i godzinę realizacji kursu.
W celu realizacji usługi oraz celem rejestracji Przewoźnik otrzymuje od korzystającego
informacje na temat:
9.1 danych osobowych Korzystającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
adres mailowy, numeru telefonu do Korzystającego lub osoby upoważnionej,
9.2 adresu podstawienia samochodu (miejsce rozpoczęcia przewozu),
9.3

adresu miejsca docelowego (koniec przewozu),

9.4

godziny rozpoczęcia usługi oraz godziny, na którą trzeba dotrzeć na dane
miejsce,

9.5

posiadania stosownego aktualnego orzeczenia,

9.6
9.7

rodzaju ograniczenia ruchowego (innej niepełnosprawności),
zakresu usługi, np. przewóz osoby poruszającej się o kulach, na wózku, z psem
asystującym, z innymi dysfunkcjami.
10. Jeżeli przewóz odbywa się pojazdem specjalistycznym, Przewoźnik dodatkowo
otrzymuje od Korzystającego informacje na temat:
10.1 miejsca odebrania Korzystającego, np. sprzed budynku, z pomieszczenia,
podjazd, rodzaj schodów itp.,
10.2 czy przy danej usłudze potrzebny jest pomocnik,
10.3 czy kierowca ma pomóc Korzystającemu dotrzeć „od drzwi do drzwi”,
10.4 wieku, ogólnego stanu zdrowia i wagi osoby,
11. Korzystający ma obowiązek umożliwić Przewoźnikowi zamocowanie wózka na czas
podróży.
12. Świadczenie przewozu pojazdami specjalistycznymi odbywa się w systemie „od drzwi
do drzwi”, tzn. kierowca zapewnia pomoc w wyjściu ze wskazanego miejsca i dotarciu
do punktu docelowego wyznaczonego przez Korzystającego, jego opiekuna prawnego
lub asystenta.
13. Korzystający ma prawo podróżować w towarzystwie opiekuna zgłoszonego u
Przewoźnika i/lub psa asystującego.
14. Osobą towarzyszącą nie może być osoba wymagająca pomocy kierowcy.
15. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera
przewozu.
16. W trakcie przewozu obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji artykułów spożywczych

oraz napojów alkoholowych (nie dotyczy wody pitnej oraz napojów bezalkoholowych).
17. Korzystający nie może przewozić bagażu, który zagraża bezpieczeństwu podczas
podróży.
18. Nie przewiduje się możliwości wynajmu samochodu na kilka godzin.
19. Pracownicy Przewoźnika w trakcie realizacji usługi nie mogą wykonywać innych
zleceń poza zleconą usługą przewozu osób z niepełnosprawnościami. Przewoźnik nie
bierze odpowiedzialności za realizację dodatkowych czynności wykonywanych przez
pracowników na prośbę Korzystających.
20. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji przewozów
jest
Gmina Łysomice. Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji przewozów zostaną powierzone Przewoźnikowi, na podstawie zawartej
pomiędzy Urzędem Gminy Łysomice
a Przewoźnikiem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych - zgodnie z art. 28 RODO.
21. Korzystający jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić do wglądu kierowcy
pojazdu dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający aktualnie posiadane
uprawnienia (orzeczenie o niepełnosprawności / grupie inwalidzkiej, o których mowa
w punkcie I.3).
22. Korzystający z przewozów pojazdami osobowymi zobowiązany jest do oczekiwania na
pojazd w miejscu, w którym kierowca ma możliwość bezpiecznego zaparkowania.
23. Zlecenia przewozów przyjmowane są po uzgodnieniu przez Korzystającego terminu
szczepienia.
24. Zlecenia przewozów przyjmowane są u Przewoźnika z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem przez całą dobę pod numerem telefonu - szczepienia przeciwko Covid19”.
25. W każdym przypadku o możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie
decyduje kolejność zgłoszeń.
26. W przypadku, gdy Korzystający musi zmienić godzinę podstawienia samochodu lub
anulować zlecenie, zobowiązany jest jak najwcześniej poinformować o tym
Przewoźnika.
27. W przypadku, gdy Korzystający jest nieobecny lub nie jest gotowy do drogi w czasie
uzgodnionym, kierowca o zaistniałym fakcie informuje dyspozytora i w uzgodnieniu z
nim, po 10 minutach oczekiwania, odjeżdża.
28. Korzystający zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania przed rozpoczęciem
przewozu oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu, że jest uprawniony do
skorzystania z usługi.
29. Kierowca czytelnym podpisem potwierdza zgodność treści oświadczenia z
przedstawionym do wglądu dokumentem potwierdzającym uprawnienie do
skorzystania z usługi.

………………………. dnia………………….
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………..…….
*Tel. …………………………………

Do Wójta Gminy
Łysomice

„Oświadczenie w sprawie zapewnienia przewozu do punktu szczepień”
Niniejszym

oświadczam,

że

dysponuję

aktualnym

orzeczeniem

o

niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N (odpowiednie
zaznaczyć)

I grupą z w/w schorzeniami co uniemożliwia mi samodzielne

dotarcie do punktu szczepień.

………………………………
Podpis

…………………… dnia………………….
Nazwisko i imię
…………………………………………………………………………………………………….……
Adres
………………………………………………………………………………………………………..…………….
*Tel. …………………………………

Do Wójta Gminy
Łysomice

„Oświadczenie w sprawie zapewnienia przewozu do punktu szczepień”
Niniejszym oświadczam, że mam trudności z dostępem do punktu
szczepień z powodu
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
oraz braku możliwości samodzielnego do niego dojazdu.
………………………………
Podpis

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Łysomice z siedzibą w Łysomicach przy ul.
Warszawskiej 8 – 87-148 Łysomice tel. 56 678 3222 email: sekretariat @ lysomice.pl a 3.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS- CoV2 osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu
do tych miejsc (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia
2021 , znak: WNK.IV.967.58.2021 oraz z dnia 14 stycznia 2021 znak:
WKN.IV.967.58.2021 zobowiązujących Wójta Gminy Łysomice do realizacji zadania pn.
transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
b) oso mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudnościami w samodzielnym dotarciu do
najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku
gmin wiejskich
4) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art.
11 ust. 1 pkt 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1842 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.
zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w zakresie danych dotyczących zdrowia.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji Urzędu
Gminy Łysomice przez okres 5 lat
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych (w przypadkach prawem przepisanych);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, a tym samym –
niewykonanie obowiązku nałożonego przez przepis prawa.
10) Państwa dane osobowych będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia
administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na
polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa
członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z
Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj. Przewoźnik:
„Firma Handlowo-Usługowa 2MA2 Kamionki Małe 34B, 87-148 Łysomice, wykonujący
usługi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, jak również obsługa informatyczna w
zakresie oprogramowania ewidencyjno-księgowego,

