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Regulamin korzystania z bezpłatnego transportu świadczonego na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w UMCS 

 

§ 1 

Ogólne zasady przyznawania form wsparcia są określone w „Regulaminie przyznawania 

wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem studentów 

niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na Uniwersytecie Marii 

Curie – Skłodowskiej”. 

       

§ 2 

Student/Doktorant niepełnosprawny może korzystać z usług transportowych zapewnianych 

przez Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd na 

zajęcia dydaktyczne i inne związane z procesem kształcenia, w formie zorganizowanej 

przez Uniwersytet. 

       

§ 3 

Podstawą ubiegania się o prawo korzystania z usług transportowych UMCS są następujące 

dokumenty: 

1) Formularz form wsparcia złożony w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych, 

2) Okazanie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacji 

medycznej, 

3) Aktualny Plan zajęć na UMCS.  

                   § 4 

Obowiązki studenta/doktoranta korzystającego z transportu: 

1) Obowiązkiem studenta/doktoranta jest oczekiwać przed budynkiem o godzinie 

wyznaczonej grafikiem przejazdów, 

2) Przejazd studenta/doktoranta realizowany jest tylko na trasie z miejsca 

zamieszkania na Uniwersytet i z Uniwersytetu do miejsca zamieszkania, nie jest 

dopuszczalna zmiana trasy przejazdu,  

3) W przypadku chwilowej rezygnacji z transportu student/doktorant powinien 

niezwłocznie powiadomić pracownika firmy przewozowej wytypowanego do 

kontaktu, dzień wcześniej do godziny 15.00, 

4) Student/doktorant może zrezygnować z przejazdu w dzień kursu z powodu choroby 

lub nagłego przypadku, powinien niezwłocznie powiadomić pracownika firmy 

przewozowej wytypowanego do kontaktu, nie później niż do 3 godzin przed 

planowanym przejazdem,  
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5) Trzykrotne naruszenie zasad transportu powoduje utratę możliwości korzystania 

z transportu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja ds. osób  

z niepełnosprawnościami, 

6) Student ma obowiązek zawiadomić Zespół w sytuacji, gdy przewoźnik ma znaczne 

opóźnienia lub niezrealizowane kursy, 

7) Student może korzystać z transportu po zaakceptowaniu niniejszych zasad. 

 

§ 5 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się 

odpowiednio „Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane 

z kształceniem studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na 

Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej”. 

 

 

 


