Zmiany w przepisach dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do
szkól i przedszkoli.
3 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie zwrotu rodzicom kosztów
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – ustawa z dnia 16
października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2248).
Nowelizacja ma na celu dostosowanie stanu
Konstytucyjnego z października 2017 r. (S 1/17).
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wyroku
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom
z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do innej formy wychowania
przedszkolnego lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub
szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych
w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub
opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.
Jednocześnie dotychczas nie było jednolitych kryteriów, na których podstawie samorząd
zobowiązany jest do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami,
jakie ponoszą, dowożąc niepełnosprawne dziecko do szkoły.
Dlatego, jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, część gmin wypłaca rodzicom
kwoty, które nie zapewniają refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów przejazdu
opiekuna wraz z dzieckiem. Trybunał Konstytucyjny nakazał uregulowanie tej kwestii tak,
aby zapewnić wszystkim równy dostęp do tego rodzaju pomocy.
Po zmianach nadal zasady zwrotu będą regulowane w drodze umów pomiędzy samorządem
a opiekunami. Wprowadzony zostanie jednak nowy wzór obliczenia kwoty zwrotu:
koszt = (a-b) * c * (d/100) gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej
i z powrotem, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca
pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (ustalana
corocznie w uchwale rady gminy),
d - średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta
pojazdu.
Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na
podstawie wzoru matematycznego, jak powyżej, który będzie pochodną liczby kilometrów
między domem i placówką.

Przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na
drodze, którą jadą do pracy, a jaką podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili (w tych
przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał), od przypadków, w których
dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego
kilometrów (wówczas zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów).
Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego
dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko.
Przy obliczaniu kosztu przewozu trzeba będzie uwzględnić średnią cenę jednostki paliwa
w danej gminie (bądź w na najbliższej stacji paliw) oraz średnie zużycie paliwa na 100
kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
Średnią ceną jednostki paliwa w gminie będzie określać na każdy rok szkolny rada gminy
w drodze uchwały.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy dowożą je sami do szkoły i mają już
podpisaną umowę z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, dotyczącą zwrotu
kosztów, zawartą na podstawie dotychczasowych przepisów, będą mogli wypowiedzieć ją
w ciągu 30 dni.
Z kolei wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie musiał zawrzeć z rodzicami umowę
w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

