
 
 

Prawa osób niepełnosprawnych – dojazdy do szkoły 

 
    Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom obję-

tym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przed-

szkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowo-

żenie zapewniają rodzice. 

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: 

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 

na podstawie art. 127(dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzo-

wym, w którym uczeń kończy 21 rok życia; 

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzie-

ży z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  z których jedną z niepełnosprawności 

jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie prze-

wozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą: a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepeł-

nosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełno-

sprawność intelektualna,b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyj-

no-wychowawczych; 

  

3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szko-

ły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej 



między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i 

opiekę zapewniają rodzice. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie: 

      dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika   

wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Wójta danej Gminy . 

• Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, 

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych). 

• Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku 

szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie ty-

godniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych. 

• Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumie-

niu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie. 

• Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do 

oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje 

na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 2 minut. 

• Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole 

i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie 

upoważnionej wskazanej we wniosku. 

• Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicz-

nego z przewoźnikiem. 

• W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia  w formie pisemnej lub telefonicznej. 

 

dowozu indywidualnego  (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidual-

nie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie  na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem,  a Gminą. 

 

dowozu środkami lokalnego transportu zbiorowego. Rodzice chcący skorzystać z tej 

formy dowozu mogą skorzystać na zasadach szczególnych ze środków lokalnego trans-

portu zbiorowego. 

 

Niepełnosprawną młodzież , kontynuującą naukę w dotychczasowych gimnazjach, 

gminy mają nadal obowiązek dowozić do szkoły. 

. 

  Dokumenty uprawniające do  dowozu  należy   złożyć w swoim Urzędzie Gminy:     

• wniosek o dowóz dziecka, 

• kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 

• kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka, 



• zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w 

roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkol-

ny/nauki, 

• w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu 

rejestracyjnego samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia 

dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.     

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły ,- nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia, a studenci do 26 roku życia, mają prawo do: 

78% ulgi w drugiej klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EC na podstawie biletów 
jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz w autobusach PKS przyspieszonych i po-
spiesznych na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka 
rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, placówki, opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, 
środka wsparcia i z powrotem. 

Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych. Uprawnia do ulg transportowych na tere-

nie całego kraju. 

Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny z co najmniej trójką dzieci.: 

• w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

• w wieku do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 

wyższej. 

• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-

ności. 

 

Karta uprawnia do ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe. 

Kartę  Dużej. Rodziny  otrzymamy w swojej gminie po wcześniejszym złożeniu wniosku. 

 
Jeżeli gmina odmawia organizacji dowozu, czyli  nie spełnienia swojego ustawo-
wego obowiązku, należy ,złożyć pisemny wniosek o jego zorganizowanie, a jeżeli 
nie ma odpowiedzi – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Następnie skargę 

na wójta/ burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
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