
Lublin, dnia ……………..………….. 
 
 

Wniosek o objęcie dziecka dowozem  do szkoły/placówki  
w roku szkolnym 2018/2019  

na podstawie art. 32 ust. 5 – 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, art. 39 ust. 4 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) 

 

 Zwracam się z prośbą o zapewnienie  
 
…………………………………………………......................... ur. ………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania dziecka) 
 

bezpłatnego transportu i opieki do szkoły/placówki ………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres szkoły/placówki) 
 

1.  Dodatkowe informacje o dziecku mające wpływ na organizację dowozu:  

1)  konieczność jazdy w wózku inwalidzkim      □ 
- typ/model wózka:……………………………………………………………………….. 
- czy wózek jest wyposażony w pas bezpieczeństwa zapobiegający zsunięciu  
  się dziecka                                                                           tak/nie*  
2) przejazd na fotelu samochodowym po przesadzeniu z wózka inwalidzkiego  

    jeżeli dziecko samodzielnie jest w stanie przesiąść się na fotel               □ 
3)  konieczność przewozu wózka w pojeździe, jeżeli nie ma możliwości  

     złożenia wózka                                         □ 
4) inne informacje i uwagi dotyczące organizacji dowozu (w szczególności  
informacje dotyczące: wskazań dotyczących przewozu z uwagi na stan zdrowia, 
nawykach, przyzwyczajeniach, zachowaniu podczas przewozu, przeciwwskazaniach 
do przewozu w pasach bezpieczeństwa itp.)  mogące mieć wpływ na prawidłową 
realizację dowożenia: 
…………………………………………………………........................................................
........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka: ………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

(imiona i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka; adresy, numery telefonów do 
kontaktu) 

 
 



3. Upoważnienie do odbioru dziecka: 
Do odbioru dziecka od przewoźnika, podczas mojej nieobecności upoważniam niżej 
wymienione osoby i biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
odebranego dziecka :  

1.  
……………………………………………………………………………........................... 

(imię i nazwisko; numer telefonu do kontaktu) 

………………………………………………………………………………………………….. 
(numer PESEL) 

2.  
……………………………………………………………………………........................... 

(imię i nazwisko; numer telefonu do kontaktu) 

………………………………………………………………………………………………….. 
(numer PESEL) 

 

w załączeniu składam zgody na przetwarzanie danych osobowych wyżej 
wymienionych osób uprawnionych  do odbioru dziecka. 
 
4. Oświadczam, że dziecko może samodzielnie udać się z miejsca dowozu do domu 
(nie wymaga odbioru od przewoźnika przez osobę dorosłą) i biorę pełną 
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka (dotyczy dzieci powyżej 13 
roku życia).          

                                                                                      □ tak/nie* 

 
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej 
szkoły/placówki o rezygnacji z dowozu dziecka do szkoły/placówki co najmniej 7 dni 
przed dniem rezygnacji. 
                                            
6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym.  
 
7. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zmianach danych zawartych we 
wniosku. 
 
8. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych. 
   
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę w zakresie, który 
wskazałem/am w ust. 1 pkt 4 wniosku (szerszym niż niezbędny do zapewnienia 
prawidłowego dowozu i opieki) przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie  
z siedzibą przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin, w celu realizacji dowozu i opieki 
ucznia do szkoły/placówki. Jestem świadomy (-a), że podanie danych w tym zakresie 
jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania tych danych jest moja zgoda. Mam prawo 
wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie przeze mnie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie 
 w/w danych zostaną one usunięte. 

 
………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 



 

Pouczenie: 
1. Wystąpienie niezgodności danych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym 

może skutkować odrzuceniem  wniosku lub wstrzymaniem dowożenia.  
2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym  

w ust. 1 pkt 4 wniosku może utrudnić realizację dowożenia i opieki dziecka do 
szkoły/placówki. 

3. W przypadku realizacji prawa do usunięcia danych w zakresie wskazanym w ust. 
1 pkt 1-3, ust. 2 i ust. 4 będzie to skutkować wstrzymaniem dowożenia. 
 
 

…….……………………………………………. 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
 

Weryfikacja wniosku: 

□ pozytywna weryfikacja wniosku i zakwalifikowanie do objęcia bezpłatnym 

transportem i opieką, 

□ negatywna weryfikacja wniosku i niezakwalifikowanie do objęcia bezpłatnym 

transportem i opieką. 
 
 

………………………………………………. 
(data i podpis dyrektora szkoły/placówki) 

 
 

 


