
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nie posiadam karty SeB@  Posiadam kartę SeB@ 

Wypełnij wniosek na https://seba.mzk.jgora.pl/Wniosek  
 

 w celu właściwego wypełnienia wniosku przygotuj: cyfrowe zdjęcie w proporcji 2 x 3, min. 200 x 
300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli - "JPEG", które winno zostać dołączone do składanego 
wniosku. Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i 
ciemnych okularów, 

 w pozycji „Rodzaj uprawnienia” należy wybrać z listy rozwijanej termin – bezpłatny, 

 w pozycji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać z listy rozwijanej termin – legitymacja szkolna, 

 w pozycji „Numer dokumentu” należy uzupełnić poprzez wpisanie numeru legitymacji, 

 w pozycji „koniec ważności uprawnienia” należy wpisać termin 30 września spodziewanego roku 
zakończenia edukacji w danej szkole, np. dla dzieci które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w 
roku 2020 w szkole podstawowej – spodziewanym terminem zakończenia będzie 30.09.2028, 

 w pozycji „pełna nazwa szkoły” – należy wybrać szkołę z listy rozwijanej, dane adresowe 

placówki zostaną uzupełnione przez system. 

MZK w porozumieniu ze szkołą potwierdzi fakt uczęszczania do szkoły i miejsca zamieszkania ucznia 

   JAK WYROBIĆ LUB PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO – PRZEJAZDY BEZPŁATNE DLA UCZNIÓW 

Odbiór karty biletu elektronicznego będzie odbywał się w szkole po uprzednio wysłanej informacji do 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

Uzyskaj ze szkoły potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia w 
dowolnej formie oświadczenia, zaświadczenia podbitego przez Szkołę. 
Potwierdzenie miejsca zamieszkania ucznia wydane przez Szkołę jest 
wymagane do uzyskania uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. 

Podczas wizyty w Centrum Obsługi Klienta zostaną także 
zaktualizowane dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka. 

Przyjdź  do Centrum Obsługi Klienta (Wolności 145, Jelenia Góra)  
z kartą biletu elektronicznego dziecka, potwierdzeniem zamieszkania 
uzyskanym ze szkoły i ważną legitymacją szkolną. Na podstawie tych 
dokumentów zostanie zapisane za karcie uprawnienie do przejazdów 
bezpłatnych. 

UWAGA 

OSOBY, KTÓRE DO 09 KWIETNIA 2021 ROKU NIE ZŁOŻĄ WNIOSKU O WYDANIE PIERWSZEJ KARTY BĘDĄ MUSIAŁY OSOBISCIE UDAĆ 

SIĘ DO SZKOLY I UZYSKAĆ POTWIERDZENIE ZAMIESZKANIA I UCZĘSZCZANIA UCZNIA DO SZKOŁY 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:00 do 14:00 pod numerem 

telefonu: 75-7648736 wew. 115 oraz elektronicznie pod adresem e-mail mzkjg@mzk.jgora.pl . 


