
………………………………, dn. ……………………………… 

POKWITOWANIE NR …………… (dla kierowcy) 

Pokwitowanie wpłaty gotówkowej w kwocie ………..………………………………  za zakup biletu miesięcznego na linię 
(wpisać odpowiednią kwotę z tabelki poniżej) 

Ceny biletów (zakreślić odpowiednią kwotę): 

Trasa 
(tam i z powrotem) Bilet normalny 

Bilet ulgowy (w nawiasie podano wysokość ulgi) 

Nauczyciel 
(33%) 

Osoba 
niewidoma 

(37%) 

Uczeń do 
24 r.ż. 
(49%) 

Student do 26 
r.ż. / doktorant 

do 35 r.ż. (51%) 

Dzieci i młodzież dotknięte 
inwalidztwem lub 

niepełnospr. (78%) 

Os. niewidoma 
niezd. do sam. 

egzystencji 
(93%) 

Warszawa- Małkinia 330 zł 108,90 zł 122,10 zł 168,30 zł 161,70 zł 72,60 zł 23,10 zł 
Warszawa- Brok 300 zł 99,00 zł 111,00 zł 153,00 zł 147,00 zł 66,00 zł 21,00 zł 

Warszawa- Poręba 260 zł 85,80 zł 96,20 zł 132,60 zł 127,40 zł 57,20 zł 18,20 zł 

Dane wpłacającego (wypełnić drukowanymi literami): 
Imię i nazwisko:……………………………………………………..……………………………………………… nr telefonu:……………………………… 
Data urodzenia:…………………………………………………     Miejscowość zamieszkania:.…………………………………………………………... 
Podpis przyjmującego wpłatę: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bilet miesięczny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wraz z dokumentem tożsamości lub dokumentem uprawniającym do ulgi. Do 
czasu wystawienia biletu niniejsze pokwitowanie wraz z w/w dokumentami uprawnia do podróżowania na danym odcinku linii M. 
Uwaga: Wraz z opłatą należy dostarczyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz w przypadku 
biletu ulgowego – kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgi. 

Podpis wpłacającego ……………………………………………………… 

………………………………, dn. ……………………………… 

POKWITOWANIE NR …………… (dla pasażera) 

Pokwitowanie wpłaty gotówkowej w kwocie ………..………………………………  za zakup biletu miesięcznego na linię 
(wpisać odpowiednią kwotę z tabelki poniżej) 

Ceny biletów (zakreślić odpowiednią kwotę): 

Trasa 
(tam i z powrotem) 

Bilet 
normalny 

Bilet ulgowy (w nawiasie podano wysokość ulgi) 

Nauczyciel 
(33%) 

Osoba 
niewidoma 

(37%) 

Uczeń do 
24 r.ż. 
(49%) 

Student do 26 
r.ż. / doktorant 

do 35 r.ż. (51%) 

Dzieci i młodzież dotknięte 
inwalidztwem lub 

niepełnospr. (78%) 

Os. niewidoma 
niezd. do sam. 

egzystencji 
(93%) 

Warszawa- Małkinia 330 zł 108,90 zł 122,10 zł 168,30 zł 161,70 zł 72,60 zł 23,10 zł 
Warszawa- Brok 300 zł 99,00 zł 111,00 zł 153,00 zł 147,00 zł 66,00 zł 21,00 zł 

Warszawa- Poręba 260 zł 85,80 zł 96,20 zł 132,60 zł 127,40 zł 57,20 zł 18,20 zł 

Dane wpłacającego (wypełnić drukowanymi literami): 
Imię i nazwisko:……………………………………………………..………………………………………………… nr telefonu:……………………………… 
Data urodzenia:…………………………………………………     Miejscowość zamieszkania:.……………………………………………………………… 
Podpis przyjmującego wpłatę: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Bilet miesięczny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wraz z dokumentem tożsamości lub dokumentem uprawniającym do ulgi. Do 
czasu wystawienia biletu niniejsze pokwitowanie wraz z w/w dokumentami uprawnia do podróżowania na danym odcinku linii M. 
Uwaga: Wraz z opłatą należy dostarczyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz w przypadku 
biletu ulgowego – kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgi. 

Podpis wpłacającego ……………………………………………………… 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. J.
Więcej informacji uzyskasz z naszej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: http://www.grupastalko.pl/files/file/RODO/polityka-bezpieczenstwa-prywatnosci-.pdf
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. J.
Więcej informacji uzyskasz z naszej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: http://www.grupastalko.pl/files/file/RODO/polityka-bezpieczenstwa-prywatnosci-.pdf


