
mLegitymacja 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. ppłk. dr. B. Śliwińskiego w Poniecu 

przystąpiła w tym roku do projektu mLegitymacja, co oznacza, że uczniowie mogą korzystać 

z legitymacji szkolnej w wersji mobilnej, w telefonie komórkowym z systemem Android w 

wersji co najmniej 6.0. Szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskała 

dostęp do portalu umożliwiającego wystawianie i obsługę mLegitymacji. 

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza 

uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych. Jest 

także podstawą do otrzymania innych przysługujących uczniom zniżek. Uczniowie 

mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z 

„tradycyjnych” dokumentów. 

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” 

dokumentach: 

 imię i nazwisko ucznia, 

 numer legitymacji, 

 datę wydania, 

 termin ważności, 

 status użytkownika (uczeń), 

 datę urodzenia, 

 PESEL, 

 nazwę i adres szkoły. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej 

tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy 

z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty 

ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie 

unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty 

mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia 

urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. 

Legitymację może uruchomić w swoim telefonie uczeń lub rodzic (w przypadku 

najmłodszych uczniów, którzy nie posiadają telefonu).  

 

 

 

 

 



Jak uzyskać dostęp do mLegitymacji? 

W celu uzyskania dostępu do mLegitymacji należy zgłosić się do sekretariatu 

Szkoły. 

1. Uczeń lub rodzic zostają zapoznani przez upoważnionego pracownika Szkoły 

z Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel - dostępne 

funkcjonalności, ochrona danych osobowych, postanowienia licencyjne (Regulamin 

w załączniku). 

2. Uczeń lub rodzic składa wniosek o wydanie mLegitymacji - w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Poniecu – bud A. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie w 

formacie *.jpg o nazwie pliku: Nazwisko_Imię_nr_legitymacji_papierowej  

przesłane na adres e-mail: sekretariat@sp.poniec.pl lub pendrive o wielkości do 5 

MB. (Wzór wniosku w załączniku).  

Konieczne jest także okazanie posiadanej przez ucznia legitymacji papierowej. 

3. Upoważniony pracownik Szkoły wprowadza informacje o uczniu w systemie i 

przekazuje uczniowi lub rodzicowi dane dostępowe. 

 

Informacja o publicznej aplikacji mobilnej 

Zdjęcie zabezpieczenia: 

 

Załączniki: 

 Regulamin usługi mLegitymacja szkolna  

 Wniosek o wydanie mLegitymacji 

Standardowe zdjęcie do legitymacji/dowodu/paszportu powinno mieć wymiary 3,5 cm  x 
4,5 cm i powinno ukazywać lewy profil z uchem, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów. 

 

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf
SP_Poniec_wniosek_o_wydanie_mlegitymacji.pdf
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