
Czas na nowe Karty Ucznia 

Rozpoczynamy wymianę Kart Ucznia, które tracą ważność 30 września br.! 

Wymiana Kart Ucznia dotyczy głównie obecnych klas IV oraz klas V, VI i VII, którym 

kończy się okres wgranych bezpłatnych uprawnień do przejazdów komunikacją miejską       

30 września 2022 roku. 

Jak wyrobić nową Kartę Ucznia?  

Można to zrobić na kilka sposobów:  

1. Za pośrednictwem linku elektronicznego otrzymanego ze szkoły, do której uczęszcza 

Uczeń (prośba o wklejenie tu indywidualnego linku szkoły). 

Będziecie potrzebowali: numeru obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcia. Fotografia powinna być 

legitymacyjna, wykonana w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy 

jest ona w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 

pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Powinna ona być także aktualna i wykonana w 

ciągu ostatnich sześciu miesięcy.  

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku na adres e-mailowy otrzymacie potwierdzenie jego 

złożenia, a później informację o rozpatrzeniu.  

Nową Kartę Ucznia odbierzecie w szkole po otrzymaniu wiadomości z sekretariatu o jej 

dostarczeniu. 

2. Za pośrednictwem wniosku papierowego złożonego bezpośrednio w szkole (wniosek 

dostępny w sekretariacie).  

Będziecie potrzebowali: wypełnionego wniosku i zdjęcia legitymacyjnego Ucznia w 

formacie 3,5×4,5 cm.  

3. Bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM 

Będziecie potrzebowali: obecnej Karty Ucznia, ważnej legitymacji szkolnej oraz zdjęcia 

legitymacyjnego Ucznia w formacie 3,5×4,5 cm.  

Wnioski należy składać do 31 maja! 

O Karcie Ucznia: 

Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający 

do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów 

Warszawskim Transportem Publicznym.  

Karty obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami 

linii strefowych „700” poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz –  

w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich  

i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Więcej 

informacji o Karcie Ucznia w zakładce „Bilety i opłaty” na stronie internetowej 

Warszawskiego Transportu Publicznego. 


