
Szczegółowy regulamin korzystania z bezpłatnego transportu 

świadczonego na rzecz studentów z niepełnosprawnościami 

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

§ 1 

1. Ogólne zasady przyznawania form wsparcia określone są w „Regulaminie 

przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem 

studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia 

Nr 39/2011 Rektora UMCS. 

2. Wsparcie w postaci transportu na zajęcia dydaktyczne przyznaje właściwa Komisja 

ds. Studentów Niepełnosprawnych na podstawie niniejszych zasad.  

       

§ 2 

Student z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez 

Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd i powrót 

z zajęć dydaktycznych.  

    

§ 3 

Podstawą ubiegania się o prawo korzystania z usług transportowych organizowanych przez 

Uniwersytet są następujące dokumenty: 

1) wypełniony kwestionariusz dla studenta ubiegającego się o transport na zajęcia 

dydaktyczne organizowany przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Biura 

Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów; 

2) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu); 

3) plan zajęć; 

4) propozycja tygodniowego  planu transportu (na właściwym formularzu);  

5) w szczególnych przypadkach kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej 

potrzebę korzystania z transportu.  

 

§ 4 

Warunki organizacji transportu studentów z niepełnosprawnością w Uniwersytecie: 

1) Student z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych przewoźnika, 

który został wyłoniony przez Uniwersytet w drodze postępowania zgodnie 

z procedurą zawartą w Prawie Zamówień Publicznych oraz „Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 

euro lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” 

obowiązującym na uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej.  

2) przejazdy będą realizowane w ramach możliwości organizacyjnych przewoźnika 

wyłonionego przez UMCS oraz Uczelni zgodnie z racjonalnym gospodarowaniem 

funduszy przeznaczonych na ten cel; 

3) nieuzasadnione odwołanie przejazdu, brak odwołania przejazdu zgodnie z § 5 pkt. 2 

oraz niestawienie się w miejscu i godzinie podstawienia środka transportu zgodnie 



z harmonogramem przejazdów, może skutkować zawieszeniem możliwości 

korzystania z transportu przez studenta z niepełnosprawnością; 

4) kurs z miejsca zamieszkania studenta na Uczelnię i z Uczelni do miejsca zamieszkania 

studenta może odbywać się tylko jednorazowo w ciągu dnia. Przejazdy wykonywane 

pomiędzy obiektami dydaktycznymi Uczelni mogą być wykonywane na podstawie 

planu zajęć studenta; 

5) minimalna odległość, na jaką można uzyskać zlecenie w ramach przejazdu wynosi nie 

mniej niż 1 kilometr; 

6) przewozy studentów na zająca dydaktyczne mogą być realizowane dla kilku 

studentów jednym kursem; 

7) trzykrotne naruszenie zasad transportu powoduje utratę możliwości korzystania 

z transportu. 

 

§ 5 

Obowiązki studenta korzystającego z transportu: 

1) obowiązkiem studenta jest oczekiwać przed budynkiem Uniwersytetu (w miejscu) 

i godzinie wyznaczonej grafikiem przejazdów; 

2) w przypadku rezygnacji z przejazdu student powinien powiadomić pracownika firmy 

wykonującej przewozy dla UMCS w formie e-maila (kopia do wiadomości Zespołu 

ds. Studentów Niepełnosprawnych na adres e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl) lub 

w szczególnych wypadkach telefoniczne, podając dzień tygodnia, datę oraz godzinę 

odwoływaną z ustalonego harmonogramu przejazdów. Zgłoszenia telefoniczne do 

przewoźnika możliwe są tylko w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku; 

3) student może zrezygnować z przejazdu w dzień kursu z powodu choroby. Należy 

wtedy przedstawić zwolnienie lekarskie; 

4) student ma obowiązek zawiadomić Zespół w sytuacji, gdy przewoźnik ma znaczne 

opóźnienia lub niezrealizowane kursy; 

5) student ma obowiązek rozliczyć się z przejazdów pobierając podpis od kierowcy 

każdorazowo za przejazd na formularzu, który na koniec miesiąca zostaje 

przedstawiony do rozliczenia w Zespole ds. Studentów niepełnosprawnych. 

 

§ 6 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym zastosowanie ma 

„Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem 

studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na Uniwersytecie 

Marii Curie – Skłodowskiej”. 

 

§ 7 

Student może korzystać z transportu po zaakceptowaniu niniejszych zasad. 

 

  



 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania z transportu 

świadczonego na rzecz studentów niepełnosprawnych UMCS i zaakceptowałem jego 

warunki. 

 

 

 

 …………………………………….                    ………………..………………………….. 

           data                podpis studenta 


