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

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 wykonane 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.

link ZTM - https://kartaucznia.ztm.waw.pl/acfccc5c

2. 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. 

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl 
i 11-cyfrowy numer karty.

Duplikat karty

W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) 
duplikat wydaje się po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wy

anie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych.

W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie 
spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka 
z wpisanym numerem PESEL lub dokumentem potwierdzającym nadanie numeru PESEL oraz 
aktualnym zdjęciem do dowolnego .Punktu Obsługi Pasażerów

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun 
prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram 
zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW 
e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.

Karta Ucznia - Warszawska Karta Miejska

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska wyrabiana przez 
Zarząd Transportu Miejskiego z nadrukiem dedykowanym 
tylko dla uczniów, którym przysługuje to uprawnienie.

Dzięki karcie Uczniowie stołecznych szkół podstawowych 
oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół 
podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim 
Transportem Publicznym. 

Karty te 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”.
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