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Zmiana Nr 24 
Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM) 

obowiązuje od natychmiast 

W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. 
wprowadza się odręcznie następujące zmiany: 

1. W § 1 ust. 3:
1) w pkt. 5 zapis w nawiasie „(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2193 z późn. zm.)” otrzymuje brzmienie

„(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 203)”;
2) w pkt. 9 zapis w nawiasie „(Dz. U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.)” otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz.U.

z 2020 r., poz. 505)”.

2. W § 19 ust. 3 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka 
lub    placówki o charakterze oświatowym:  

        − legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacja przedszkolna dla dzieci 
  niepełnosprawnych (wzory nr 16–16c),  
− legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych, e-legitymacja szkolna dla 

uczniów niepełnosprawnych, mLegitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych (wzory nr 17–19, 
20h – 20j (1)),  

− legitymacja, szkolna, e-legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna (wzory nr 20–20g (1), 20k–20k (1)) 
lub legitymacja studencka, mLegitymacja studencka (wzory nr 22, 22a, 23,) wraz z jednym z dokumentów 
wymienionych w lit. b,”.  

3. W § 28 ust. 3 pkt 1:
1) lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– legitymacją przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego, e-legitymacją przedszkolną dla dziecka
    niepełnosprawnego (wzory nr 16–16c) – w relacjach innych niż określone w § 19,”; 

2) lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„− legitymacją szkolną, e-legitymacją szkolną, mLegitymacją szkolną (wzory nr 17–20k)”;

3) lit. d zapis w nawiasie w brzmieniu „(wzory nr 22, 23)” zastępuje się zapisem „(wzory nr 22, 22a, 23)”.

4. Spis wzorów dokumentów (str. 47–49) zastępuje się nowymi stronami 47-49 w załączeniu.

5. We wzorach dokumentów:
1) dodaje się nowe strony (w załączeniu):

a) str. 84a – Wzór nr 16b i 16c,
b) str. 88j – Wzór nr 20f i 20f (1),
c) str. 88k –Wzory nr 20g i 20g (1),
d) str. 88l – Wzory nr 20h i 20 h (1),
e) str. 88m – Wzory nr 20i i 20i (1),
f) str. 88n – 88p – Informacje ogólne (...),
g) str. 88r – Wzór nr 20j,
h) str. 88r (1) – Wzór nr 20j (1),
i) str. 88s – Wzór nr 20k,
j) str. 88s (1) – Wzór nr 20k (1),
k) str. 88t – Opis wizualizacji mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół

ponadpodstawowych (Wzór nr 20j i 20k);
2) dotychczasowy Wzór nr 22 (str. 90 – 92) zastępuje się nowymi stronami 90 – 90d (w załączeniu);
3) dodaje się nowy Wzór nr 22a  – dotychczasowe str. 91 – 92 zastępuje się nowymi i dodaje się nową

str. 92a – (w załączeniu);
4) stronę nr 129 – Wzór nr 58 zastępuje się nową (w załączeniu).

Pozostałe zapisy Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM) nie ulegają zmianie 
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Wzór nr 16b 
do §§ 19 i 28 

 

84a 
 

LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK 
ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. 

 

 

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 

Wzór nr 16c 
do §§ 19 i 28 

 

E-LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPEŁNIAJĄCYCH 
OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

 

 

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 
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Wzór nr 20f 
do §§ 19 i 28 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700)  

Wzór nr 20f(1) 
do §§ 19 i 28 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 

88j 
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88k 

Wzór nr 20g 
do §§ 19 i 28 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA SŁUCHACZY BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH 
ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 
Wzór nr 20g(1) 

do §§ 19 i 28 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA SŁUCHACZY BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH
ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 
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Wzór nr 20h 
do §§ 19 i 28 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 

Wzór nr 20h(1) 
do §§ 19 i 28 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 (Wzór opublikowano D z. U. z 2019 r., poz. 1700) 
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Wzór nr 20i 
do §§ 19 i 28 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY 

BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ  DLA

DOROSŁYCH  

(Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 

Wzór nr 20i(1) 

do §§ 19 i 28 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY BRANŻOWYCH

SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ  DLA DOROSŁYCH 

 (Wzór opublikowano D z. U. z 2019 r., poz. 1700) 
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INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, LEGITYMACJI 

PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ E-

LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJE 

OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI 

SZKOLNYCH 

 

E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych (wzór nr 16b) 
 

1.E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „e-legitymacją przedszkolną 
„jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektro-
niczny z interfejsem bezstykowym. 

2.Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i 
właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 okre-
ślonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone 

badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373. 
3.Poddruk blankietu e-legitymacji przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice 

offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1655, 

Pantone279, Pantone 151, kolor irysowy: Pantone 305-136-305 oraz 136-305-136; Pantone Black. 
Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe 

elementy wzoru przy użyciu farby OVI®. 
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. 

4.Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera: 
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI®; 
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „MEN”; 
3) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja przedszkolna”. 

5.E-legitymacja przedszkolna zawiera napisy: 
1) na awersie napis: 

      a)  „LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA”; krój czcionki Geometr415MdPL 10 pkt, 
      b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki 

Swiss 721 PL 7 pkt, 
c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Nazwa i adres przedszkola/szkoły”, „Dyrektor 

szkoły/przedszkola”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 

5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze 

czarnym(Black); 
  2) na rewersie napis: 

a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowe-go kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu 

Swiss 721 PL6 pkt, 
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 

PLBOLD 6 pkt; data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt, 
c) „MEN-I/5” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt 

wersali-ki, nanoszony w procesie personalizacji. 
6.Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką    

  termotransferową. 
7.W blankiecie e-legitymacji przedszkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, 

 stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można  
 umieszczać numer układu mikroprocesorowego. 

8. Na e-legitymacji przedszkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością   
 przedszkola lub szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego. 

9. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji przedszkolnej decyduje dyrektor szkoły, przedszkola   
lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego za zgodą rodziców. 

10.E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze hologramem o 
wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia 
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hologram ulega samo destrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla 

godła Rzeczypospolitej Polskiej. 
11.Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji przedszkolnej. 
12.W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się nazwę: 

1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo 
2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza   

 dziecko, albo 
3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko. 

13.W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej na dane dyrektora wpisuje się 

imię(imiona) i nazwisko: 
1)dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo 
2)dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego 

uczęszcza dziecko, albo 
3) osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona 

prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną. 
 

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (wzory nr   

20h, 20i, 20f, 20g(1)  

 
1. Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 

zwana dalej „legitymacją szkolną” ma wymiary 72 x 103 mm i jest drukowana na kartonie 
     offsetowym, o gramaturze nie mniej niż 250 g/m2. 
2.  Legitymacja szkolna na awersie i rewersie: 
     1) jest pokryta giloszem według wzorów nr 1–4, w kolorze różowym Pantone 182 U; 

   2) ma napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre, z tym że dla napisu „Legitymacja  

   szkolna” – czcionka GothamCondensedPl-Medium. 
3.  Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią urzędową 

szkoły o średnicy 20 mm. 
 

E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (wzór nr 

20h(1), 20i (1), 20f(1), 20g 

 
1. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zwana dalej 

„e-legitymacją szkolną” jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może 
zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym. 

2. Blankiet e-legitymacji szkolonej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i wła-
ściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 
określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone 

badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373. 
3. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej 

oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 

171,Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w 
proce-sie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy 

wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. 
Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. 

4. Pole zdjęcia na awersie – 5,5 mm od lewej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi (26 mm wysokości 
x 19 mm szerokości) – jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co 
najmniej 300 dpi) metodą termodruku. 

5. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera: 
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – umieszczony w polu o po- 

wierzchni 13,5 mm wysokości x 8,2 mm szerokości; 
2)  pozytywowe i negatywowe mikro teksty z napisem „Legitymacja szkolna”; 
3)  mikro teksty o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”; 
4)  w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”. 
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6. E-legitymacja szkolna zawiera napisy: 
   1) na awersie napis: 

  a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym 

poziomow odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym 
(Black),krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt, 

  b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji) w kolorze czarnym (Black), krój czcionki     
    Swiss 721 PL 7 pkt, 
c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Nazwa i adres szkoły”, „Dyrektor 

szkoły”, „Data wydania” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W 
procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze 

czarnym(Black); 
2)    na rewersie napis: 

a)„Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss721 

PL 6 pkt, 
b)„Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 

PLBOLD 6 pkt; data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca” krój czcionki tekstu Swiss 

721PL 5 pkt, 
c)  odpowiednio: „MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N” w kolorze czarnym (Black), 

krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w procesie 
personalizacji. 

7. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową. 
8. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stoso-

wana także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umiesz-
czać numer układu mikroprocesorowego. 

9.Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły  
oraz przejazdami środkami publicznego transportu zbiorowego. 

10.O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za zgodą pełno-
letnich uczniów albo rodziców niepełnoletnich uczniów. 

11.E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymia-
rach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia holo-
gram ulega samo destrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

12.Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej. 
13.W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły wpisuje się 

imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły. 
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Wzór nr 20j 

do §§ 19 i 28 

WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ MLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA EKRANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO 
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Wzór nr 20j(1) 

do §§ 19 i 28 

WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ MLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH NA EKRANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO 

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia 

mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji 

mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona 

w systemie operacyjnym na wartość 100%.  

Wzór opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 
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Wzór nr 20k 

do §§ 19 i 28 

WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ MLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA EKRANIE 

URZĄDZENIA MOBILNEGO  



Wzór nr 20k(1) 

do §§ 19 i 28 

WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ MLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA EKRANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO 

(opublikowano Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) 

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia 

mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji 

mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona 
w systemie operacyjnym na wartość 100%. 
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mLegitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (wzór 

nr 20j, 20k) 

Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego: 
1) nagłówek zawierający napis„Legitymacja szkolna”;

2) obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:

a) hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolo-

ry tła o gradientowym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządze-

nia mobilnego w przestrzeni,
b) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

c) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po

prawej stronie ekranu, stanowiącą animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,

d) napis „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi le-

gitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. W przypadku ucznia niepełnosprawnego numer jest

uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”,

e) napis „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji szkolnej al-

bo e-legitymacji szkolnej,
f) obszar danych ucznia zawierający:

– kolorowe zdjęcie,

– imię lub imiona,

– nazwisko,
– etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo „Uczennica”,

– napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia,

– napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem PESEL,

– odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem,

g) obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający:

–

– napis „Ważna” albo „Nieważna” napis „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość 

zgodną z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, 
h) obszar danych szkoły zawierający:

– nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”,

– napis informujący o nazwie szkoły,

– napis informujący o adresie szkoły,

– napis informujący o numerze telefonicznym szkoły, stanowiący element funkcjonalny, którego

kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne ze szkołą,

– napis „Dyrektor szkoły: [t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię (imiona) i nazwisko
dyrektora szkoły,

i) napis „Czas okazania [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji

szkolnej według ustawień daty i czasu w urządzeniu mobilnym,

j) napis „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego i autobusowego”;

3) stopka aplikacji.
2. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji,

mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a

tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.
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WZÓR LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 
 

I. Elektroniczna legitymacja studencka 

 

 

 
 

 

   Wzór nr 22 
     do § 28
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(opublikowano Dz.U. z 2019 r. poz 787) 

Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr przez aktua-
lizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach 
legitymacji hologramu, sporządzonego zgodnie z powyższym opisem 
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mLegitymacja studencka 
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   Wzór nr 22a 
        do § 28
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B. Nieważna mLegitymacja studencka 

 
 
Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokona-
nych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji studenckiej zakłada-
ją, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość 100%. 

C .  O p i s :  

1. mLegitymacja studencka jest dokumentem elektronicznym przechowywanym i okazywanym przy użyciu publicznej 
aplikacji mobilnej, zwanej dalej „aplikacją”. 

2. Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji studenckiej na ekranie urządzenia mobilnego: 
1) nagłówek aplikacji zawierający napis „Legitymacja studencka”; 
2) obszar danych mLegitymacji studenckiej zawierający następujące elementy: 

a) hologram stanowiący obraz wzorowany godłem Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradiento-
wym zabarwieniu zmieniają się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni, 

b) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, 
c) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po prawej 

stronie ekranu, stanowiącą animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze, 
d) napis „Nr albumu: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z nadanym studentowi numerem albumu, 
e) napis „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji, 
f) obszar danych studenta zawierający elementy: 

– kolorowe zdjęcie, 
– imię lub imiona, 
– nazwisko, 
– etykietę zawierającą odpowiednio napis „Student” albo „Studentka”, 
– napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia, 
– napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem PESEL,
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– odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem, 
g) obszar informujący o statusie ważności legitymacji zawierający elementy: 

– symbol  albo „x”, odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji studenckiej, 

– napis „Ważna” albo „Nieważna”, 
– napis „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą ważności legitymacji studenckiej 

wydawanej w formie elektronicznej karty procesorowej, 
h) obszar danych uczelni zawierający: 

– nagłówek zawierający napis „Nazwa uczelni”, 
– napis informujący o nazwie uczelni, 

i)  napis „Czas okazania: [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji studenc-
kiej według ustawień daty i czasu w urządzeniu mobilnym, 

j)  napis „Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także 
uprawnienia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów”; 

3) stopka aplikacji. 
3. Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych, mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji, mogą się różnić 

zależnie od wersji aplikacji pod względem liczby, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem 
rodzaju, wielkości i koloru czcionki. 

 

 
(opublikowano Dz.U. z 2019 r. poz 787) 
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Wzór nr 58  
do § 28 

ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO 

(opublikowano w Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) 
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