
 
 

……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                           (miejscowość, data)    

…………………………………………………………….. 
                (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
……………………………………………………………. 
                         (adres zamieszkania) 

 
 

…………………………………………………………… 
                 (telefon kontaktowy)                                                                                     
 

                                                                                                WÓJT GMINY POPIELÓW 

 
 

 
WNIOSEK 

w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego 
do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 20....../20……. 

 
 

Proszę o (odpowiednie zakreślić - a, b lub c): 

a) objęcie bezpłatnym transportem i opieką mojego dziecka przez przewoźnika wybranego przez 

  Gminę Popielów; 

b) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna; 

c) zwrot kosztów dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym na trasie: 

- miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania i z powrotem, 
- miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce pracy i z powrotem1 
 

I. Dane dziecka: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przedszkole / szkoła / ośrodek do którego skierowano dziecko (dokładny adres) …………………………………… 

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

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

Klasa: …..............      Rok szkolny ……… /……… 

5. Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim?          tak          nie              

 

 

 

                                                           
1 Odpowiednie podkreślić 

 



 

6. Dodatkowe informacje o dziecku, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie przewozu: 

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

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

 

 

    …………………………………………………………………….                                                                                        ………………………………………………………….. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 

 
II. Dane o miejscu pracy rodzica2 

 
Adres miejsca pracy opiekuna ……………………………………………..…………………………………………………………….. 

 
 

III. Dokumenty dołączone do wniosku: 
 

 aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego  
 

skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół/ośrodków  
wychowawczych) 

  zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku  
szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki 

 
 
 
 
                  …………………………………………………………………….                                                                                        ………………………………………………………….. 
                                  (miejscowość, data)                                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy) 

 
IV. Oświadczenia i upoważnienia rodzica ucznia dotyczące - bezpłatnego transportu i opieki* 

 
1. Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
2. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane. 
3. Wyrażam zgodę na bezpłatny transport i opiekę mojego dziecka przez przewoźnika wybranego przez 

Gminę Popielów. 
4. Upoważniam do odbioru mojego dziecka od przewoźnika, podczas mojej nieobecności, następujące 

osoby: 
 
….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………… 

 

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

(imię i nazwisko)                             (miejsce zamieszkania)                             (nr dowodu osobistego)                                (nr telefonu) 

 

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka. 

 

 

                                                           
(* W zależności od rodzaju wniosku należy wypełnić odpowiednio punkt  IV  lub  V) 
2 W przypadku gdy rodzic łączy dowóz dziecka z dojazdem do pracy 

 



5. Zobowiązuję się do powiadomienia  Wójta Gminy Popielów w formie pisemnej o rezygnacji z 
bezpłatnego transportu i opieki mojego dziecka do w/w placówki. 

 
 
 

    …………………………………………………………………….                                                                                        ………………………………………………………….. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
 

 
V. Oświadczenia i upoważnienia rodzica ucznia dotyczące - zwrotu kosztów dowozu  ucznia * 

1. Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
2. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane. 
3. Oświadczam, że przejazd będzie realizowany: 

 
…………......…………………………………………………………………………………….…………………..……….………………….… 
                                  (marka, pojemność, numer rejestracyjny samochodu) 
 
 

pod opieką ………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………….. 
                                                                         (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

             

 
 
Nazwa i numer konta bankowego, na który będzie dokonany zwrot kosztów: 

 
 
 .......................................................................................................................................................... 

 

    
   …………………………………………………………………….                                                                                      ………………………………………………………….. 
                     (miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy)                                                                                                                                                          

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) ,  informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Popielów z siedzibą przy ul. Opolskiej 13, 46-090 Popielów,   tel: (77)  

469 20 27,  e-mail: ug@popielow.pl.    
2. Może się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych: 

a) pod adresem e-mail: iod@popielow.pl 
b) listownie: IOD -  Urząd Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, 46-090 Popielów  

3. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celach: 
a)  związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
b)  związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
c) realizacji przez Administratora danych obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka do najbliższego 

przedszkola/szkoły podstawowej/ szkoły ponadpodstawowej/ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. 

4.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
a)    niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 
b)    konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z 

zawarciem i realizacją umowy, w oparciu o Art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo Oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.) 

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę 
powierzenia przetwarzania danych (podmiot świadczący usługi transportowe - dowozu, kancelaria prawna, usługi serwisowe z 
zakresu IT, usługi hostingowe). 

6.      Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 6  lat (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny), z 
tym, że ze względu na kategorię archiwalną, tj. BE5 okres ten może ulec wydłużeniu. 

7. Przysługuje Pani/Panu : 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 
prawa, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, a tym samym 
może skutkować odmową realizacji dowozu Pani/Pana dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej/ szkoły ponadpodstawowej/ 
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 
 
  
 

mailto:ug@popielow.pl

