
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA MLEGITYMACJI SZKOLNEJ 

 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO W GÓRZE 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019 poz. 1700) 

1. Uczeń  przyj ty do szko y mo e otrzyma  mLe itymacj  szkolną na wniosek rodzica/opiekuna 

prawne o, lub pe noletnie o ucznia. mLe itymacja szkolna jest wa na w okresie wa ności 

wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. 

2. mLe itymacja szkolna mo e by  wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL. 

3. Po z o eniu wniosku rodzic/opiekun prawny/pe noletni uczeń otrzyma jednorazowy kod QR oraz 

has o umo liwiające dost p do us u i. Aplikacja mo e by  aktywowana tylko na jednym 

urządzeniu mobilnym w cią u 30 dni od momentu wy enerowana w systemie. 

4. Za poprawnoś  danych wpisanych we wniosku o wydanie mLe itymacji odpowiada 

rodzic/opiekun prawny lub pe noletni uczeń. Podanie we wniosku danych niez odnych ze stanem 

faktycznym b dzie skutkowa o niewydaniem mLe itymacji przez uprawnione o pracownika 

szko y. 

5. mLe itymacja jest cz ścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta 

pozwoli pobra  mLe itymacj  na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez 

szko   uczniowi, któremu wcześniej wydano le itymacj  szkolną. 

6. Dane, potrzebne do wy enerowania mLe itymacji, b d  wprowadzane do systemu za pomocą 

specjalnego interfejsu internetowego przez uprawnionego do tego pracownika. Pracownik po 

wprowadzeniu danych otrzyma kod uwierzytelniający, który wydrukuje i wr czy 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu bądź pe noletniemu uczniowi. Istnieje mo liwoś  wr czenia 

kodu bezpośrednio niepe noletniemu uczniowi, jeśli zostanie to wskazane we wniosku. 

7. mLe itymacja jest uniewa niana w trakcie roku szkolne o: 

a. na wniosek pe noletnie o ucznia lub rodziców niepe noletnie o ucznia, w szcze ólności 

w przypadku utraty mLe itymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawne o dzia ania lub 

utraty urządzenia mobilne o, w którym przechowywana by a mLe itymacja szkolna; 



b. w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, je eli zmiana imienia (imion) lub 

nazwiska nastąpi a na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sadowe o; 

c. z urz du w przypadku: 

 utraty wa ności wydanej uczniowi le itymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej 

 przejścia ucznia do innej szko y 

8. mLegitymacja wydawana jest ponownie w przypadku: 

 potwierdzenia wa ności wydanej le itymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej 

 stwierdzenia w niej b  dów lub omy ek 

9. Aby aktywowa  us u   mLe itymacja nale y: 

us u a mLe itymacja szkolna wyma a zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel 

 uruchomi  Aplikacj  mObywatel i zalo owa  si  do niej 

 wybra  opcj  dodaj mLe itymacj  

 zapozna  si  z informacją o procesie aktywacji mLe itymacji 

 zapozna  si  z re ulaminem i zaakceptowa   o 

 zapozna  si  z klauzulą informacyjną przetwarzania danych. 

 wyrazi  z od  dla systemu na u ywanie zasobów systemowych (jeśli taka z oda nie by a 

 jeszcze udzielona) 

 wprowadzi  (zeskanowa ) kod QR otrzymany w szkole 

 wprowadzi  kod aktywacyjny otrzymany w szkole. 

 zatwierdzi  komunikat i wczyta  dane le itymacji do Aplikacji mObywatel 

10. mLe itymacja udost pniana jest do 7 dni od dnia z o enia poprawne o wniosku. 

11. Uprawniony pracownik szko y poinformuje rodzica/opiekuna/pe noletnie o ucznia, który z o y  

wniosek o wydanie mLe itymacji, o wy enerowaniu kodu i mo liwości odbioru w sekretariacie. 


