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Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2021 z dnia 14.06.2021r. 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

REGULAMIN PROGRAMU  

„STALOWOWOLSKI NIEPEŁNOSPRAWNY SENIOR TAXI”  

   

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

Przewoźniku drogowym – należy rozumieć iż jest to przedsiębiorca uprawniony do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Przewoźnikiem 

drogowym może być osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub większe 

przedsiębiorstwo transportowe, zajmujące się transportem drogowym. 

Programie - realizowany w ramach umowy nr POS /000003/09/D obejmującej dodatkowe 

wsparcie dla osób niepełnosprawnych, uruchomione w 2021 r. w związku z ogłoszonym na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS - Cov - 2,  

Moduł IV programu ” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.  

Uczestniku programu- senior, osoba niepełnosprawna, mieszkająca na terenie Gminy 

Stalowa Wola, która ukończyła 60 rok życia. 

Osobie niepełnosprawnej to 

 osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz.U. z 2019r. poz. 
1172); 

 osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.); 

 osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018r. poz.1270) 

 
Kryterium dochodowym - Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługujące: osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza kwoty 
701 zł ; , osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 528 zł; 
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie. 
 
Program obejmuje przewozy uczestników programu za pośrednictwem przewoźnika 
drogowego  do  

- urzędów 

- specjalistycznych placówek medycznych na umówioną wizytę lub badania 

- na cmentarze 
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2. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenia stanu 

zdrowia oraz zgłoszenia dotyczące podstawowej opieki medycznej (możliwość korzystania 

z wizyt domowych lekarza rodzinnego). 

3.  Z programu mogą korzystać wyłącznie samotni mieszkańcy Gminy Stalowa Wola, którzy 

ukończyli 60 rok życia borykający się z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, będące w grupie 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej, spełniające, co najmniej 1 przesłankę art. 7 ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U z 2020 r.poz. 2369,  z późn.zm.) i którzy złożą kartę zgłoszeniową do 

programu „Stalowowolski niepełnosprawny senior Taxi” stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Regulaminu wraz z klauzulą informacyjną Programu PFRON stanowiącą Załącznik nr 3. 

4. Dochód finansowy tych osób nie powinien przekraczać 250% kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej wynikającej z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 r. z późniejszymi zmianami. 

5.Przewozy będą się odbywały 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) od godz. 7.00 do 

18.00 z zastrzeżeniem, iż powroty z kursów będą maksymalnie do godz.20.00 

6. Zgłoszenia wyjazdu może dokonywać uczestnik programu, jego członek rodziny lub osoba 

trzecia pod  numer wskazany na stronie internetowej MOPS za pośrednictwem 

dyspozytorów przewoźnika drogowego.  

7. Zgłoszenia przejazdu należy dokonywać nie później niż dwa dni robocze przed 

planowanym terminem przejazdu i maksymalnie 14 dni przed planowanym terminem. 

8. W przypadku odwołania przejazdu należy zawiadomić przewoźnika najpóźniej dwie 

godziny przed wyznaczonym terminem. 

9. Osobie niepełnosprawnej podczas przejazdu może towarzyszyć pełnoletni opiekun, który 

nie ponosi kosztów związanych z kursem. Należy o tym także poinformować przewoźnika. 

10. Z przejazdu mogą korzystać osoby, używające sprzętu specjalistycznego (wózek 

inwalidzki) z wyłączeniem osób leżących, a także osób, u których nagle nastąpiło pogorszenie 

stanu zdrowia. 

11.Samochód, w którym odbywa się transport powinien być przystosowany do przewozów 

sprzętów tj. wózek inwalidzki. 

12. W celu wezwania środka transportu na powrót, uczestnik programu może umówić się na 

konkretną godzinę lub zadzwonić do dyspozytora pod numer przekazany wcześniej. Osoba 

świadcząca usługę transportową może poczekać na seniora, jeżeli wizyta nie potrwa dłużej 

niż 15 minut. 
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13. Każdy Senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez kierowcę. 

Jedno oświadczenie po dowiezieniu na miejsce i drugie oświadczenie po odwiezieniu na 

wskazane miejsce.(Załącznik Nr 2). 

14. Program jest realizowany od 14 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 r. bądź do czasu 

wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie. 

15. Każdy z uczestników programu może skorzystać dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca  z 

przejazdu (obejmującego trasę tam i z powrotem.)  

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – karta zgłoszeniowa do programu „Stalowowolski niepełnosprawny senior 

Taxi” 

Załącznik Nr 2 - oświadczenie Uczestnika programu „Stalowowolski niepełnosprawny senior 

Taxi” dotyczący realizowanych kursów; 

Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna Programu PFRON. 

 


