
Wyrobienie karty i zasilenie bezpłatnego biletu dla uczniów szkół ponadpodstawowych

zameldowanych w Częstochowie i uczęszczających do szkoły zlokalizowanej na terenie miasta

Częstochowy.

• Jeśli uczeń posiada już kartę imienną, to powinien udać się do jednego z punktów obsługi

klienta MPK na terenie miasta z ważną legitymacją szkolną i kserokopią tej legitymacji.

Na miejscu kasjerka zmieni klasyfikację karty imiennej i doładuje bezpłatny bilet.

• Jeśli uczeń który nie ma ukończonych 18 lat, nie posiada imiennego biletu elektronicznego,

to rodzic/opiekun prawny dziecka powinien udać się do jednego z punktów obsługi klienta

MPK  na  terenie  miasta  i  złożyć  wniosek  o  wydanie  dla  dziecka  karty  elektronicznej.

Wniosek  składa  się  wraz  z  kserokopią  legitymacji  szkolnej  (obecność  ucznia  nie  jest

konieczna, rodzic ze sobą powinien jedynie zabrać własny dokument tożsamości oraz ważną

legitymację  szkolną  dziecka  -  do  wglądu).  Karta  elektroniczna  wraz  z  doładowanym

bezpłatnym biletem będzie do odbioru w terminie wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie

dłuższym niż 7 dni.

• Jeśli  uczeń ma  ukończone 18 lat,  nie  posiada  imiennego biletu  elektronicznego,  to  sam

składa  wniosek  o  wydanie  karty  elektronicznej.  Wniosek  składa  się  wraz  z  kserokopią

legitymacji szkolnej i musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną do wglądu. Karta

elektroniczna  wraz  z  doładowanym  bezpłatnym  biletem  będzie  do  odbioru  w  terminie

wyznaczonym przez kasjerkę, jednak nie dłuższym niż 7 dni.

• Rozróżniamy 2 rodzaje kart elektronicznych imiennych: 

• ze  zdjęciem  -  wówczas  w  przypadku  kontroli  nie  ma  konieczności  okazywania

legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość;

• bez zdjęcia - wówczas w przypadku kontroli należy okazywać legitymację szkolną

potwierdzającą tożsamość.

• Powyższych  formalności  może  dokonać  inna  osoba  dorosła  w imieniu  rodzica/opiekuna

prawnego ucznia  który nie  ukończył  18 roku życia,  bądź ucznia  który ukończył  18 lat.

Wówczas osoba trzecia okazuje się podczas wizyty w jednym z punktów obsługi klienta

MPK na terenie  miasta:  podpisanym przez  rodzica/opiekuna prawnego lub  ucznia  który

ukończył 18 lat upoważnieniem do wykonania wspomnianych czynności oraz dokumentem

tożsamości rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia który ukończył 18 lat i własnym. 

• Bezpłatny bilet obowiązuje przez 90 dni, po terminie jego ważności należy ponownie

udać  się  do  punktu  obsługi  klienta  MPK  i  doładować  bilet.  W takim  przypadku

wystarczy jedynie okazać kartę imienną.



• Należy  pamiętać,  iż  uprawnienie  do  bezpłatnych  przejazdów  obowiązuje  do

ukończenia 21 roku życia.


