E
lnformacja dla Rodziców:
zasady Wydawania Kań Ucznia.
W związku z planowanym przez Władze m'st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r.

rozszeęenjem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych plzEazdów o dzieci ze szkoł
podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy|

1'

-

są to nowe spersonalizowane Warszawskie Kańy Miejskie o
specjalnym nadruku ważne Wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych
Kańy Ucznia
plzejazdów.

2.
3.

4.

Karty te będą wyrabiane plzez zalząd rlanspońu l''iejskiego

W

Warszawie.

Kańy Ucznia będą wydawane pzez Szkoły' Rodzice indywidualnie nie będą
musieli zgłaszać się do PoP zTM.
Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku (W załączeniu wzór prawidłowo
Wypełnionego Wniosku),

do wniosku naleŻy dołączyć aktualne zdjęcie

o

Wymiarach 3,5 x 4,5 cm (proszę aby zdjęcia były podpisane nazwiskiem)' zdjęcia

zostaną zwrócone' Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez szkołę i
pęekazane do ZTM.
5.

Jeślidziecko kolzysta ze zniżek wynikających z Kańy Warszawiaka' rodŻic lub
opiekun prawny powinien na Wniosku napisac odręcznie adnotację

WóWczas posiadane uprawnienie do zniżek Wynikających
pzekodowane na nową kańę'

z

'e-hologram''
programu zostaną
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W związku z

}rł,zn--'ron,

planowanym plzez władze m.st' Warszawy

od dnia 1 września 2017

r'

rozszelŻeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdóW o dziecize szkoł podstawowych
i

gimnazjóW' zarząd Transpońu Miejskiego plzygotowuje się do realizacji tego zadania'

od dnia 1 wześniadokumentem

uprawniającym dzieci do bezpłatnych pŻejazdów będzie

spersonalizowana Warszawska Kańa Miejska ze specjalnym Wzorem
Wraz z nagranymi uprawnieniami przygotowane zoslaną plzez

- Kańa Ucznia'

Karty dla uczniów

zalząd Transpońu l\,liejskiego.

Aby usprawnic obsługę' a jednocześnie umożliwić dzieciom koŻystanie z uprawnień od dnia
1 Wześnia, zwracam się z upzejmą prośbąo wspołpracę' Procedurę planujemy pzeprowadzić według
następującego harmonogramu:

> do dnia

12.04.2017

r. upŻejmie proszę o pzekazanie aktualnej listy uczniów

wraz

z prawidłowo Wypełnionymi Wnioskami' których Wzór przekazuję w załączeniu' W związku
z tym' iż uprawnienia Wydawane są na czas nauki' nie dłużejjednak niż na 4 lata' proszę
o wskazanie' do której klasy dziecko aktualnie

uczęszcza'

Do każdego Wniosku należy dołączyó aktualne zdjęcie o vvymiarach 3'5 x 4'5 cm (proszę
aby zdjęcia były podpisane nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone.

Jeślidziecko kolzysta ze zniżek wynikających z Kańy Warszawiaka, rodzic lub opiekun
prawny powinien na wniosku napisaó odręcznie adnotację
WóWczas
'e-hologram''
posiadane uprawnienie do zniżki zostaną przekodowane na nową kańę'

1992-2017

>

do dnia 17.06.2017 r. zalząd rranspońu Miejskiego dostarczy do Szkoły Wyrobione Kańy

Ucznia.

UtŻymanie wyżej wymienionych terminóW umożliwi Państwu wydanie Kań Ucznia pŻed
zakończeniem roku szkolnego 201612017
i

'

a W dalszej perspektywie skozystanie z Kańy Ucznia

bezpłatnych przejazdów uczniom od 01'09.2017 r'

Jednocześnie pragnę zauważyć' iż z uwagi na zakres zadania termin plzekazania Wyrobionych
Kań Ucznia jest uzależniony od przekazania do zTM prawidłowo wypełnionych wniosków'

lJpŻejmie pfoszę o pŻekazanie Wszelkich njezbędnych dokumentów ucznióW klas pierwszych
W możliwie

najszybszym terminie, celem wyrobienia Kań Ucznia'

W razie jakichkolwiek pytań czy Wątpliwościpozostajemy do Państwa Wyłącznej dyspozycji'
ze strony zTlvl osobami wyznaczonymi do kontaktu z Państwem są niżej Wskazani pracownicy ZaŻądu
Transpońu Miejskiego:
Tomasz Staniaszek t.staniaszek@ztm.waw.pl, tel.: (22\ 45-94-131

:

GrŻegorz Pupecki g.pupecki@Żm.Waw.pl tel., (22\ 45-94-217
oraz Anna Bieżuńska a'biezunska@ztm.waw'pl' tel.: 22 45-9+235.
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WzaĘczeniu:
Wnioski o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Kańy Miejskiej

