
WNIOSEK NA BILET MIESI ĘCZNY IMIENNY  druk     ( F - 155 ) 
 
Nazwisko i imię .................................................................................................................................................. 
           
                 ( PESEL ) 

Adres zamieszkania :    

  -    
           ( kod pocztowy) 
 

………………………………………………..             …………………………………….      ………………  
(miejscowość)                                                                                                           ( ulica )                                                                                  ( numer ) 
 

Proszę o wydanie identyfikatora i sprzedaż biletu miesięcznego  imiennego ( ogólnodostępnego* szkolnego* ulgowego* ) dla niżej 
podanej relacji  

PRZYSTANEK WSIADANIA PRZYSTANEK PRZESIADKOWY PRZYST ANEK DOCELOWY 

   

 

z ważnością dla kierunków ( tam i powrót* tylko tam* tylko powrót* ) 
 

Przyjazd do pracy, szkoły itp. na godzinę ………………… 
Powrót z pracy, szkoły itp. o godzinie      .………………… 
 

                                        Potwierdzenie faktu pobierania nauki  
                  ( wypełnić tylko w przypadku zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego ) 
 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 
osobowych w systemie komputerowym PKS w 
Lubaniu Sp. z o.o. oraz  przetwarzanie tych danych dla 
potrzeb sprzedaży biletów miesięcznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………...……………………………………………………….. 

      ( data i czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 
Wnioskodawca jest uczniem* słuchaczem* 
studentem*  naszej szkoły / uczelni  
 
w roku szkolnym / akademickim ….…./…..… 
 
LEGITYMACJA 
SZKOLNA*SŁUCHACZA*STUDENTA* 
 
NR …………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(data podpis osoby potwierdzającej oraz pieczęć szkoły lub 
uczelni ) 
 

   

WYPEŁNIA PKS  
Wydano identyfikator, sprzedano bilet miesięczny  tam godzina odjazdu autobusu …………………………. 
 
                                                                             powrót godzina odjazdu autobusu …………………………. 
 

INFORMACJE  
1. Wybierając godzinę odjazdu autobusu pasażer dokonuje jednocześnie wyboru przewoźnika, z którego usług przewozowych będzie korzystał. 
2. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są wyłącznie z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego ( od pierwszego do ostatniego dnia danego 

miesiąca ). 
3. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i powinien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (dotyczy to również 

imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych), nie wydaje się. 
4. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma bezwzględne pierwszeństwo do przejazdu w kursie wyznaczonym na bilecie miesięcznym. 
5. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów innymi kursami wykonywanymi przez przewoźnika, na którego kurs został wykupiony 

bilet miesięczny imienny jeżeli w autobusie są wolne miejsca. 
6. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów tylko w relacji określonej na bilecie miesięcznym. 
7. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów we wszystkie dni danego miesiąca kalendarzowego (dni robocze od poniedziałku do 

piątku, soboty, niedziele i dni świąteczne) dotyczy to również biletów miesięcznych imiennych szkolnych.  
8. Przy wsiadaniu do autobusu podróżny ma obowiązek bez wezwania okazać bilet wraz z dokumentem potwierdzającym jego ważność kierowcy-

konduktorowi. Ponadto podróżny ma obowiązek okazywać bilet na każde wezwanie kierowcy-konduktora oraz osób kontrolujących. 
9.  Pasażer chcący wykupić bilet miesięczny imienny po raz pierwszy zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia wniosku oraz dostarczenia 1 fotografii 

(format legitymacyjny), przy zakupie biletu miesięcznego ulgowego pasażer musi okazać dokument uprawniający do korzystania z ulgi. Przy zakupie 
kolejnych biletów pasażer ma obowiązek okazać otrzymany od przewoźnika identyfikator. 

10. W celu zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego na miesiące lipiec i sierpień, a w przypadku  studentów również wrzesień należy dostarczyć 
zaświadczenie o odbywaniu praktyki wystawione przez szkołę lub uczelnię ( w zaświadczeniu musi być ściśle określona miejscowość ,w której uczeń lub 
student odbywać będzie praktykę ) 

Z powyższymi informacjami zapoznałem się i przyjmuj ę je do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

                                     ( data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 

*  NIEPOTRZEBNE SKRE ŚLI Ć PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU 


