
BILETY MALUCHA I UCZNIOWSKIE 

Dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat oraz uczniowie szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku w którym kończą 20 lat  

zamieszkali  na ternie Gmin Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Osielsko i Białe Błota  od 1 grudnia  

2019 r., będą mogły korzystać z biletów „malucha” i „uczniowskich” – w atrakcyjnych cenach 

(10 zł -miesięczne i 30-dniowe bądź 100 zł -roczne). 

Bilety malucha przysługiwały będą: 

- dzieciom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko oraz Białe Błota, 

w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej 

Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. 

Bilety uczniowskie przysługiwały będą: 

- uczniom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko oraz Białe Błota,  

uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do  30 września roku  

w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2, 

MEN-I/50a/2, MEN-I/1, MEN-I/2, ART/100 lub ART/102) oraz Metropolitalnej Karty 

Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. 

Gdzie można zakupić bilet malucha i bilet uczniowski? 

Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub  

w biletomatach – lista punktów doładowań znajduje się na stronie: 

www.bydgoskakartamiejska.com.pol  

 

Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej. 

 

Co należy zrobić w przypadku nieposiadania Bydgoskiej Karty Miejskiej? 

Procedura wydania Bydgoskiej Karty Miejskiej – po raz pierwszy 

• w sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM należy przedłożyć: 

 - wypełniony wniosek  

 - zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu 

wniosku w punkcie ul. Toruńska 174 A), 

 - dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna  

(do wglądu przy składaniu wniosku), 

 - znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego. 

Miejsce i sposób złożenia dokumentów: 

http://www.bydgoskakartamiejska.com.pol/
https://wnioski.bydgoskakartamiejska.com.pl/index.php?page=Wniosek&lang=pl


• dokumenty składa się osobiście: 

 - w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze  

w godz. 7.00 do 17.00 – karta wydawana jest na miejscu, 

 - w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 

8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę około 

5 dni roboczych), 

 - w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 

– 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania  

na kartę około 5 dni roboczych), 

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie 

JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku  

w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK  

w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku,  

z jednoczesnym odbiorem karty. 

• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic 

lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność 

przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – 

należy znać swój PESEL). 

• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając 

odpowiednie oświadczenie na wniosku. 

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości, 

• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego 

upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby 

upoważnionej. 

• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne. 

 

Metropolitalne Karty Malucha i Metropolitalne Karty Uczniowskie wydawane są przez 

Gminy (właściwie do miejsca zamieszkania dzieci/uczniów). 

Metropolitalne Karty Malucha i Metropolitalne Karty Uczniowskie są dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienie i muszą być okazywane w czasie kontroli biletowej.  

 Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, 

ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską. 

 Uprawnione dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku przy kontroli biletowej 

okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha. 

https://wnioski.bydgoskakartamiejska.com.pl/index.php?page=Wniosek&lang=pl
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/transport/bydgoska-karta-miejska/regulamin-bkm

