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Rozdział I 

Zasady ogólne 

1. Usługi dowożenia uczniów do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w 

Piasecznie oraz Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie 

(dalej: szkoła)  w godzinach porannych oraz z powrotem, po zakończonych zajęciach, 

świadczą zewnętrzne firmy transportowe (dalej: przewoźnik lub firma transportowa), 
niebędący podmiotami zależnymi ani od szkoły, ani od jej organu prowadzącego „Sapientii” 

sp. z o.o. (dalej: organ prowadzący). 

2. Szkoła pełni funkcję pośrednika w kontaktowaniu się  rodziców/prawnych opiekunów 

uczniów z przewoźnikami oraz świadczy pomoc w procesie zgłaszania uczniów do przewozu. 

3. Usługi wymienione w ust. 1 są odpłatne. Wysokość opłat ustala kierownictwo firm 

transportowych. 

4. Organ prowadzący szkoły dofinansowuje w roku szkolnym 2022/23 transport uczniów do i ze 

szkoły w wysokości 30% opłaty ustalonej przez przewoźnika na wyznaczonej przez niego i 

zaakceptowanej przez organ prowadzący szkołę trasie, zgodnie z ustalonym przez 

przewoźnika harmonogramem oraz z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu. 

Dofinansowanie przekazywane jest przez organ prowadzący szkołę bezpośrednio 

przewoźnikowi i jest wewnętrzną sprawą pomiędzy organem prowadzącym szkołę a 

przewoźnikiem. 

5. Przewoźnik otrzymuje ww. dofinansowanie na podstawie składanych organowi 

prowadzącemu szkołę kopii umów o przewóz zawartych z rodzicami uczniów, listy uczniów 

korzystających z dowozu na podstawie ww. umów,  oraz faktury, przy czym niezłożenie ww. 

dokumentów w trybie przewidzianym w pkt. 11 lit. h skutkuje zawieszeniem wypłaty 

dofinansowania do czasu spełnienia tego wymogu. Liczba dni w danym miesiącu, w których 

uczeń faktycznie skorzystał z dowozu, nie ma wpływu na wysokość dofinansowania; przepis 

pkt. 6 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku nierealizowania dowozu z powodu zawieszenia stacjonarnych zajęć szkolnych 

w związku z pandemią koronawirusa dofinansowanie zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 

dni, w których usługa dowozu nie jest świadczona. W przypadku zawieszenia zajęć szkolnych 

na pełny miesiąc dofinansowanie wypłacone zostanie w wysokości 50%. 

7. Prawo przewoźnika do dofinansowania, o którym jest mowa w ust. 4, ustaje z końcem 

miesiąca, w którym dany uczeń przestaje korzystać z usługi dowozu w związku z: 

a) zakończeniem obowiązywania umowy przewozu; 

b) faktycznym zakończeniem kształcenia ucznia w szkole; 

c) inną przyczyną, skutkującą zaprzestaniem korzystania przez ucznia z usług dowozu. 

8. Powyższe dofinansowanie dotyczy wyłącznie opłat z tytułu wykupionego miesięcznego 

abonamentu na dowóz do i ze szkoły lub w jednym z tych kierunków na trasie zatwierdzonej 

przez organ prowadzący szkołę. Opłaty za przewóz na innych zasadach rodzice/prawni 

opiekunowie uczniów uzgadniają z przewoźnikiem. 

9. W przypadku niewywiązania się przez przewoźnika ze swoich zobowiązań, o których jest 

mowa w rozdziale II,  organ prowadzący szkołę ma prawo adekwatnie zawiesić lub 
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zmniejszyć dofinansowanie, w pierwszej jednak kolejności należy podjąć próbę 

rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów i nieporozumień w sposób polubowny. 

10. Szkoła oraz organ prowadzący szkołę nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

oraz  jakość świadczonych przez przewoźnika usług. 

 

Rozdział II 

Podmioty świadczące usługi transportowe 

 

11. Kierownictwo podmiotów świadczących rodzicom uczniów ww. usługi transportowe jest 

odpowiedzialne m. in. za: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom od momentu ich wejścia na pokład pojazdu do 

momentu opuszczenia przez nich pojazdu na zadeklarowanym przez rodzica/prawnego 

opiekuna przystanku; 

b) zapewnienie przewożonym uczniom bezpieczeństwa zarówno w zakresie norm 

technicznych pojazdów, jak i organizacji procesu dowożenia; 

c) zapewnienie personelu (kierowców) o wysokiej kulturze osobistej;  

d) przestrzeganie stosownych przepisów prawa regulujących zasady zatrudniania i pracy 

kierowców, w tym normy czasu pracy; 

e) wdrożenie regulaminu zachowania się uczniów podczas wchodzenia do pojazdu, 

przebywania w nim oraz opuszczania go; 

f) komunikowanie się z rodzicami uczniów w kwestiach bieżącego świadczenia usług oraz 

rozwiązywania ewentualnych problemów związanych z dowozem; 

g) zawarcie z rodzicami uczniów/opiekunami prawnymi umowy świadczenia dowozu; 

h) dostarczenie organowi prowadzącemu szkoły do 10. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym świadczona była usługa przewozu, dokumentacji do celów 

związanych z naliczeniem i wypłatą dofinansowania, o którym jest mowa w pkt. 5, tj.: 

kopii umów podpisanych z rodzicami uczniów i listy uczniów korzystających z przewozu 

na podstawie ww. umów oraz wystawienia faktury, przy czym nie należy co miesiąc 

składać kolejnych kopii tej samej umowy w okresie jej obowiązywania (np. do końca 

zajęć szkolnych);   ww. lista musi zawierać następujące dane: miesiąc, w którym 

świadczona była usługa, nazwę przewoźnika, datę, imię i nazwisko ucznia, nazwę trasy, 

wysokość przysługującego dofinansowania, podpis przewoźnika lub osoby przez niego 

upoważnionej (wzór listy stanowi załącznik nr 1); ww. dokumenty przewoźnik składa w 

sekretariacie szkoły lub przesyła ich skany na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl; 

i) niezwłoczne (tj. nie dłużej niż w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia, np. wypowiedzenia 

umowy przewozu przez rodziców ucznia lub przewoźnika) informowanie organu 

prowadzącego o zakończeniu obowiązywania umowy przewozu. 

12. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów przewoźnik sprawuje opiekę nad 

dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo. 

13. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów przewoźnik bez zbędnej zwłoki 

zapewnia transport zastępczy. 

14. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili ich wejścia do 

autobusu do chwili ich przekazania pracownikowi szkoły oraz od chwili  odebrania ich ze 

szkoły do chwili opuszczenia przez nich autobusu na właściwym przystanku. 

15. Przewoźnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania rozkładu jazdy. 

16. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów przewoźnik informuje rodzica oraz szkołę – za 

pośrednictwem e-maila wysyłanego na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl 

mailto:sekretariat@szkolamarzen.pl
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17. O wszelkich zmianach w rozkładzie dowozu przewoźnik ma obowiązek powiadomić za 

pośrednictwem e-maila rodziców uczniów oraz szkołę z odpowiednim wyprzedzeniem, nie 

krótszym jednak niż 5 dni, z wyjątkiem niezapowiedzianych z ww. wyprzedzeniem robót 

drogowych. 

18. Przewoźnik ma obowiązek udostępnić rodzicom uczniów nr telefonu kontaktowego. 

19. Przewoźnik akceptuje treść niniejszego regulaminu, w związku z tym nie jest wymagane 

zawarcie odrębnej umowy pomiędzy nim a organem prowadzącym szkołę w zakresie 

regulowanym przez niniejszy dokument.  

 

 

Rozdział III 

Uczniowie 

 

20. Z dowozu może korzystać uczeń, który został zgłoszony w terminach i na zasadach 

zgodnych z niniejszym regulaminem. 

21. Uczniowie mają obowiązek stosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, 

regulaminie obowiązującym na pokładzie autobusu wdrożonym przez przewoźnika, poleceń 

przewoźnika lub kierowcy oraz statutu szkoły. 

22. Uczniowie oczekujący na autobus na wyznaczonym przystanku są zobowiązani do 

zachowywania się w sposób rozważny, niezagrażający bezpieczeństwu. 

23. Do autobusu należy wsiadać i wysiadać pojedynczo z zachowaniem zasad kultury osobistej  i  

bezpieczeństwa. 

24. Zasady bezpiecznego przemieszczenia się ze szkoły do autokaru ustalają nauczyciele 

sprawujący opiekę nad uczniami w porozumieniu z przewoźnikiem. 

25. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a. wsiadać i wysiadać bez zgody kierowcy (opiekuna); 

b. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu; 

c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób; 

d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu niebędącym przystankiem ustalonym 

zgodnie z niniejszym regulaminem ; 

e. rozmawiać z kierowcą. 

26. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

27. Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem zgodnie z rozkładem jazdy. 

28. Uczniowie w trakcie dowozu na podstawie niniejszego regulaminu podlegają przepisom 

statutu szkoły dotyczącym nagród i kar. Za odnotowywanie nagród i kar odpowiada 

wychowawca klasy, który działa na wniosek przewoźnika. 

29. Uczeń, który narazi zdrowie lub życie innych lub notorycznie nie będzie się stosował do 

regulaminu przewozu, może być pozbawiony prawa korzystania z usługi dowożenia do lub 

ze szkoły. 

 

Rozdział IV 

Rodzice uczniów 

 

30. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci: 

a. dochodzących do przystanku autobusowego i przebywających na nim; 

b. powracających do domu po odwiezieniu do wyznaczonego przystanku. 
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31. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do przystanku autobusu szkolnego                                

i z powrotem odpowiadają rodzice. 

32. W przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany z przystanku przez rodzica: 

a. wraca autobusem do szkoły i koszty z tym związane pokrywają rodzice; 

b. może wrócić z przystanku do domu samodzielnie, jeśli ma zgodę na to pisemną 

zgodę rodziców, przekazaną uprzednio przewoźnikowi. 

33. Za szkody wyrządzone w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów                              

i są zobligowani do pokrycia kosztów ewentualnych strat. 

34. Rodzice uczniów mają obowiązek złożyć  w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: 

sekretariat@szkolamarzen.pl oraz adresy mailowe przewoźników deklarację dowozu 

(załącznik nr 2) oraz zawrzeć z przewoźnikiem umowę dotyczącą przewozu. Szkoła 

przesyła skan ww. deklaracji przewoźnikowi. 

35. W przypadku wypowiedzenia przewoźnikowi umowy rodzice ucznia mają obowiązek 

powiadomić mailem lub wiadomością w Librusie o tym fakcie szkołę, by przestała naliczać 

dofinansowanie, o którym jest mowa w pkt. 5. 

36. Wyrażają zgodę (w znaczeniu: nie mają zastrzeżeń) na to, by przewoźnik przekazał szkole 

kopię zawartej z nim umowy o przewóz w związku z realizacją pkt. 5 niniejszego 

regulaminu. 

37. Rozpoczęcie korzystania z usług dowozu jest tożsame z zaakceptowaniem przez rodziców 

uczniów treści niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozdział V 

Klauzula informacyjna (RODO) 

 

38. Informacja poniższa przekazywana jest w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

dalej „RODO”. 

39. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z organizacją 

dowozu uczniów zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest Sapientia sp. z o.o. 

z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Zielona 14 (dalej - „Administrator”), którego 

przedstawicielem jest Prezes Zarządu Maria Moykowska lub Wiceprezes Zarządu – 

Kazimierz Stankiewicz (nr tel. 22 757 28 99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl). 

40. Przekazane przez rodziców ucznia dane osobowe wymienione w niniejszym dokumencie 

oraz załącznikach do niego (w tym: adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane są przez 

Administratora na podstawie udzielonej przez rodziców ucznia zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), którzy mają prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie, co nie wpłynie na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można cofnąć, korzystając z udostępnianego przez Administratora 

pisemnego formularza. 

41. Administrator będzie przekazywał ww. dane przewoźnikowi, zapewniającemu dowóz 

uczniów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podmioty świadczące usługi 

przewozu we własnym zakresie, niezależnie od Administratora stosują przepisy RODO. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w tym prawnej, za sposób przetwarzania ww. 

danych osobowych przez przewoźnika. 

mailto:sekretariat@szkolamarzen.pl
mailto:sekretariat@szkolamarzen.pl
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42. Administrator nie zamierza przekazywać wymienionych w ust. 30 danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

43. Wymienione w ust. 30 dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez rok, 

poczynając od 31 sierpnia roku szkolnego, w którym uczeń korzystał z dowozu. 

44. Rodzice ucznia mogą żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych – z uwzględnieniem jednakże 

obowiązkowego okresu przechowywania tych danych. 

45. Rodzice ucznia korzystającego z dowozu na ww. zasadach mają prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

46. Administrator nie będzie wykorzystywał posiadanych danych osobowych do podejmowania 

decyzji zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

Rozdział VI 

Pozostałe postanowienia 

 

47. W wyznaczonym przez szkołę terminie oraz na określonych przez niego zasadach rodzice 

uczniów prawni składają deklarację korzystania z dowozu dziecka do i ze szkoły – na 

ustalonych przez organ prowadzący formularzach (załącznik nr 2). 

48. Złożenie ww. deklaracji oznacza zaakceptowanie przez rodzica ucznia/opiekuna prawnego 

niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie faktu zapoznania się z przepisami dot. ochrony 

danych osobowych (RODO). 

49. Na dofinansowywany przez szkołę dowóz można się zapisać zarówno do, jak  i ze szkoły (w 

obu kierunkach). W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają ci uczniowie, którzy 

korzystają z dowozu w obie strony. 

50. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają ci uczniowie, którzy korzystają z dowozu 

codziennie. 

51. Adresami mailowymi oraz telefonami kontaktowymi w związku z realizacją niniejszych 

postanowień są dane kontaktowe sekretariatu szkoły (po stronie szkoły oraz organu 

prowadzącego) oraz adresy e-mail i nr telefonów podane w załącznikach do niniejszego 

regulaminu (po stronie rodziców uczniów i przewoźników). 

52. Niniejszy regulamin może zostać uzupełniony lub zmieniony w każdym czasie. 

53. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie lub sporne rozstrzyga organ prowadzący 

szkołę lub właściwy sąd w przypadku sporu dotyczące umowy przewozu. 

54. Usługa dowozu uczniów nie jest statutowym zadaniem lub obowiązkiem szkoły ani 

obowiązkiem organu prowadzącego szkołę wynikającym z zawartej przez niego z rodzicami 

uczniów umowy kształcenia. 

55. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: wzór listy przewiezionych w danym miesiącu 

uczniów (załącznik nr 1),  deklaracja zgłoszenia ucznia do przewozu (załącznik nr 2), 

harmonogram zapisów (załącznik nr 3) oraz trasy dowozu wraz z cennikiem (załącznik nr 

4). 

56. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2022 r. i dotyczy organizacji dowozu 

uczniów w roku szkolnym 2022/23. 
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Zatwierdził: 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Wiceprezes Zarządu „Sapientii” sp. z o.o. 


