
Instrukcja zakupu biletu miesięcznego           

na liniach STBUS 

1. Sposób pierwszy (najłatwiejszy): 
W przypadku zakupu biletu miesięcznego PIERWSZY RAZ przez złożenie wniosku  
on-line przez stronę www.stbus.pl (zakładka: zakup biletu). Płatność za bilet 
przelewem, przesyłane zdjęcie może być wykonane np. telefonem. Łatwo i szybko ☺ 

2. Sposób drugi: 

 

1. Należy pobrać ze strony www.stbus.pl lub od kierowcy wniosek biletowy, a następnie 
wypełnić go czytelnie, najlepiej drukowanymi literami wszystkie pola na obu częściach 

wniosku (na potwierdzeniu również).  
2. Jeżeli bilet jest kupowany pierwszy raz, prosimy o załączenie do wniosku zdjęcia 
(legitymacyjnego lub do dokumentów) i kopii legitymacji lub wpisać jej numer.               
We wrześniu można wpisać numer legitymacji ze starej szkoły (tej ważnej do 30 września) 
Zdjęcie zostanie zwrócone wraz z wyrobionym biletem (kartą magnetyczną). Przy przedłużaniu 
biletu w kolejnych miesiącach zdjęcia nie trzeba załączać.  
3. Wyrobienie pierwszej karty jest bezpłatne (poza ceną biletu), jak również jest 
przedłużanie jest bezpłatne (poza ceną biletu). Duplikat karty zagubionej lub zniszczonej 
kosztuje 20zł dodatkowo do ceny biletu.   
4. Jeśli pasażer wnioskujący o bilet posiada już wcześniej wyrobioną kartę magnetyczną  
(miał wcześniej na niej zakodowany bilet), wówczas może bezpośrednio u kierowcy przedłużyć 
jej ważność lub wraz z wypełnionym wnioskiem zdać do biura celem zakodowania nowego 
biletu. Nie ma tu potrzeby przedkładania zdjęcia.  
5. Wypełniony wniosek należy złożyć u kierowcy wraz z odliczoną kwotą za wybrany bilet 
miesięczny lub okresowy. (cenniki dostępne na stronie www.stbus.pl lub 52 328 30 07) 

6. Kierowca wyda potwierdzenie ze specjalną naklejką, na którym można podróżować do 
odebrania właściwego biletu (karty). 

7. Gotowy bilet będzie do odbioru u kierowcy najprawdopodobniej w przeciągu 2-3 dni 

roboczych od złożenia i będzie do odbioru w tym samym autobusie (godziny kursowania),   

w których wniosek został złożony.  

   

LINIA NR…...…   Na miesiąc: .............… 20……. r.                      
 

          Zwykły           Ulgowy:  Uczeń            Student 
 

Nr  Legitymacji szkolnej .....................................  Nr  Biletu ………....……           
 

Nazwisko/Imię……………………………………………………………………………………           
 

Kod. ………………Adres….……………………………………………………………………… 

 

Trasa od ……………………………………..   do ………………………………………………          
 

Data złożenia wniosku ……………….……………   Cena …………………………….. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

                                 Podpis………………………….………………….……………..……..                              

POTWIERDZENIE 
NA ZŁOŻENIE WNIOSKU 

WAŻNE 5 DNI! 
 

……………………………………………. 
Imię Nazwisko 

 

Linia………..……Nr biletu………...…. 
 

Miesiąc………………………..………. 
 

……………………………………………. 
          Trasa (od – do) 

 

            ……………………………………………. 
Data złożenia wniosku  

http://www.stbus.pl/
http://www.stbus.pl/
http://www.stbus.pl/


3. Sposób trzeci: 
Bilet można zakupić w siedzibie oddziale (zajezdnia) w Sicienku przy ul. Przemysłowa 1, 
(za stacją benzynową) w dni robocze poniedziałek – piątek godz. 8:15 – 16:00.  

Nalezy mieć przy sobie zdjęcie (typ legitymacyjny), a w przypadku zakupu biletu 

ulgowego - legitymację. Płatność za bilet możliwa jest tyko gotówką. 

 
 


