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REGULAMIN  
KORZYSTANIA ZE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO W POSTACI TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO 

DLA OSÓB POTRZEBUJACYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU 
 

§1 
1. Regulamin określa sposób i warunki korzystania przez Uczestnika/-czkę Projektu (dalej: UP) 

ze wsparcia w postaci usługi transportu, zwanego dalej usługą. 
2. Usługę świadczyć będzie Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi, 

przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź, NIP 725-18-72-735, REGON: 
473204532, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000174689, zwane dalej 
Stowarzyszeniem. 

 
§2 

1. Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu 
Poddębickiego” dla UP – osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w 
przypadku których stan zdrowia lub niepełnosprawność ograniczają bądź wykluczają 
korzystanie z innych powszechnie dostępnych środków lokomocji. 

2. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem pojazdu dostosowanego do przewozu osób  
z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na 
wózku inwalidzkim. 

3. Usługa jest realizowana pomiędzy miejscem zamieszkania/pobytu UP a miejscem 
docelowym, np. placówką opieki zdrowotnej, tj. szpital, przychodnia, gabinet rehabilitacji itp. 
w obydwie strony. Usługa jest bezpłatna. 

4. Pracownik socjalny kwalifikuje UP do skorzystania z usługi, w oparciu o Indywidualną Ścieżkę 
Wsparcia. 

5. UP korzystający z usługi transportu specjalistycznego zostanie objęty ubezpieczeniem NNW 
na okres korzystania z usługi. Koszt ubezpieczenia ponosi Stowarzyszenie. 

 
§3 

1. Usługa jest realizowana na terenie powiatu poddębickiego, a w wyjątkowych przypadkach 
również w obrębie województwa łódzkiego. 

2. Usługa jest realizowana przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-18.00. 
3. Zamówienia na usługę Stowarzyszenie przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 

10.00-14.00 pod numerem telefonu: 733 000 467 lub osobiście w Biurze projektu w 
Poddębicach ul. Łęczycka 13.  

4. Zamówienie na usługę UP powinien zgłosić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. O 
terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń.  
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5. W przypadku, gdy w zgłoszonym przez UP terminie nie ma możliwości realizacji zlecenia, UP 
zostaje wpisany na listę rezerwową. W momencie zwolnienia samochodu (anulowanie 
rezerwacji/zapisu) Stowarzyszenie informuje telefonicznie UP o przyjęciu zlecenia.  

6. Stowarzyszenie ma prawo odmówić usługi po wyczerpaniu limitu przewozów przewidzianych 
w Projekcie. 

 
§4 

1. Pomoc w dotarciu do pojazdu (np. pomoc w zniesieniu/ sprowadzeniu UP) świadczona jest przez 
opiekunów faktycznych lub przy asyście opiekunki projektowej lub AOON podczas podróży. 

2. Usługa jest świadczona „od drzwi do drzwi”. W przypadku, gdy UP potrzebuje dodatkowego 
wsparcia w przemieszczeniu się do pojazdu i z pojazdu w miejscu docelowym, powinien 
zgłosić taką potrzebę do pracownika socjalnego. 

3. W ramach usługi Stowarzyszenie zapewni postój w celu umożliwienia załatwienia spraw osobie 
korzystającej z usług (maksymalnie 90 minut). 

4. Koszty opłat parkingowych i drogowych w trakcie świadczenia usługi (np. podczas 
oczekiwania na wizytę u lekarza) ponosi Stowarzyszenie. 

5. UP może przewozić ze sobą maksymalnie 2 bagaże, pod warunkiem, że jeden z nich nie 
przekroczy wymiarów 20 cm x 40 cm x 60 cm (plus/minus 5 cm), natomiast drugi nie 
przekroczy wymiarów 70 cm x 35 cm x 35 cm (plus/minus 5 cm). 

6. UP nie może przewozić bagażu, który zagraża bezpieczeństwu podczas podróży.  
7. UP ma obowiązek umożliwienia kierowcy zamocowania wózka inwalidzkiego na czas podróży. 
8. UP korzystający z usługi jest zobowiązany potwierdzić korzystanie z usługi własnoręcznym 

podpisem na karcie przejazdów dostarczonej przez kierowcę, każdorazowo po skorzystaniu z 
usługi. 

 
§5 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 
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