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Zarządzenie Nr 591/2003 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
 

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom. 
 
Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 
Dopuszcza się powierzenie wykonania zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad 
dziećmi niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki na trasie dom -
szkoła - dom (w tym uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze i rehabilitacyjne) 
ich rodzicom lub opiekunom prawnym, na ich wniosek, na okres danego roku szkolnego (wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia), w szczególnych przypadkach, uzasadnionych 
stanem zdrowia dziecka. 
 

§ 2 
 
Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia, następuje na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a m.st. Warszawa (wzór umowy 
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia). 
 

§ 3 
 
1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia, płatne w formie 

ryczałtu za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nie może być wyższe niż. 
a) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4488 zł, 
b) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7195 zł. 

2. Wysokość wynagrodzenia ustala się przy uwzględnieniu ilości kilometrów na trasie dom-szkoła-
dom i poświadczonej przez dyrektora szkoły obecności dziecka na zajęciach. Podstawą wypłaty 
wynagrodzenia w formie ryczałtu jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych złożone 
nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych 
warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia). 

 
§ 4 

 
Wypłata wynagrodzenia w formie ryczałtu rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do 
dnia 15 następnego miesiąca po zrealizowaniu zadania transportu i opieki dziecka, potwierdzonego 
w sposób określony w § 3 zarządzenia. 
 

§ 5 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka. 
 
 
 



§ 6 
 
Zarządzenie wymaga ogłoszenia na tablicach Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronach 
internetowych m.st. Warszawy. 
 

§ 7 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy 

 
/-/ Lech Kaczyński 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 591/2003  
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

 
_________________________________________ 
Nazwisko i imię rodzica / prawnego opiekuna 
Warszawa, dn._______________ 
Nr umowy ________________ 
 
  

Oświadczenie 
 
 
Oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem dziecka niepełnosprawnego_____________ 
____________________________________________i że korzystam z własnego samochodu marki 
________________________________o pojemności silnika ______cm3 o numerze rejestracyjnym 
____________________ do przewozu dziecka do szkoły/placówki w związku z czym przedkładam 
następujące rozliczenie za miesiąc _________ 20__ r. 
 
Podpis___________________ 
 
 

 

Liczba dni obecności dziecka w szkole_________________ w miesiącu_____________ _____ r. 
 
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ilość kilometrów na trasie dom-szkoła-dom ___________________________ km * stawka zgodnie  
z zarządzeniem Prezydenta Nr 591/2003 = należność_________________________ zł 
Liczba dni _________* należność ______________=___________________zł 
Do wypłaty _____________________ zł (słownie 
__________________________________________________) 
 
Warszawa, dn. _____________________ 
Podpis pracownika Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy___________________ ______________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 
Kwituję odbiór _________ zł 
(słownie______________________________________________________________________) 
 
 
 
 
Warszawa, dn. ______________________________ 
Podpis____________________________________ 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 591/2003 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

 
Warszawa, dn._________________ 
Urząd m. st. Warszawy 
Wydział Oświaty i Wychowania 
dla Dzielnicy __________ 
ul._________________ 
___-_____ Warszawa 
 
 

Wniosek 
 
 
Proszę o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym_________________ 
________(imię i nazwisko)________________________________, zamieszkałym w Warszawie przy 
ul.______________________________________________________________________________ 
Dziecko uczęszcza do__________________(nazwa i adres szkoły)_____________________________ 
_____________________Ilość kilometrów na trasie dom-szkoła-dom_____________ km. 
 
Dziecko dowożone jest przez rodzica/prawnego opiekuna_____________(imię i nazwisko)_________ 
____________________zamieszkałego w Warszawie przy ul.______________________________ 
będącego właścicielem samochodu - marka ____________________________ 
o pojemności silnika _______ i numerze rejestracyjnym ____________________________ 
nr polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) _____________________ 
nr polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków (NW) _____________________ 
nr polisy ubezpieczeniowej transportu dziecka niepełnosprawnego____________________ 
 
Podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły 
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
 


