
 

 

ZAPEWNIENIE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów do szkół. Dowóz ten jst może realizować 

samodzielnie, albo poprzez zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zapraszamy Państwa 

na szkolenie, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z tym zadaniem, a budzące wątpliwości 

w praktyce, w tym dotyczące dowozu uczniów z niepełnosprawnościami. Szczególna uwaga zostanie 

skoncentrowana na zasadach dokonywania zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych 

według nowych regulacji prawnych, obowiązujących od dnia 27 października 2022 r. Szkolenie poprowadzi 

radca prawny, świadczący obsługę prawną jst w zakresie zadań oświatowych. 

 

CELE I KORZYŚCI: 

• Poznanie zasad zapewnienia dowozu uczniów lub zwrotu kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice. 

• Wskazanie zmian w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych po zmianach 

obowiązujących od 27 października 2022 r. 

• Możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie problemowe związane z tematyką szkolenia. 

PROGRAM: 
1. Aktualne podstawy prawne zapewniania dowozu lub zwrotu kosztów dowozu. 

2. Granice prawne obowiązku i prawa gminy do zapewnienia dowozu. 

3. Formy zapewnienia dowozu: 

• dowóz własnym środkiem transportu, 

• powierzenie dowozu, 

• zwrot kosztów dowozu. 

4. Kryteria ustalania wysokości zwrotu kosztów dowozu, w tym m. in.: 

• w jaki sposób obliczyć koszty zwrotu dowozu uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami? 

• w jaki sposób zawrzeć umowę z rodzicami w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu? 

5. Możliwości zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie zorganizowania wspólnego dowozu. 

6. W jakich sytuacjach gmina może odmówić zapewnienia dowozu? 

7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników. 

ADRESACI:  
Pracownicy urzędów gmin, nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych 

(zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów. 

PROWADZĄCA:  
Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m. in. 

komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań 

oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi 

działalność doradczą (obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego) oraz 

szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. 

Prelegentka na konferencjach naukowych.  

SZKOLENIE ON LINE 
1 grudnia 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Zapewnienie dowozu uczniów do szkół 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
1 grudnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa;  

tel. 698 343 042 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


