
 
 
 

Załącznik nr 1 

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) 

(wypełnia student) 

 

Imię:…………………………. Nazwisko:………………………. 

Wydział:……………………… Rok studiów:…………………… 

Nr albumu:…………………… 

Kierunek/specjalność studiów *) ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres: 

ul./os./al. (wpisać odpowiedni skrót): ………………………………………………………….. 

Dom: ………….. Mieszkanie:…………. Miejscowość:……………………………………….. 

Kod pocztowy:………….. ………………Poczta: …………………………………………….. 

Numer/edycja legitymacji dotychczasowej:………………………..( w przypadku posiadania ELS) 

Uprzejmie proszę o: 

Wydanie oryginału ELS (A) **) 

Wystawienie duplikatu ELS (B,C,D,..)**) 

 

Jednocześnie zwracam dotychczas posiadaną legitymację studencką **)***) 

i przekazuję potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie ELS. 

 

UZASADNIENIE 

(zaznaczyć: brak dotychczas wystawionej legitymacji, wymiana legitymacji papierowej na ELS, zmiana 

danych osobowych, utrata, zniszczenie; w przypadku utraty podać okoliczności, datę oraz miejsce utraty 

legitymacji). 

…………………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

*) osoby studiujące więcej niż jeden kierunek wpisują i składają wniosek na kierunku podstawowym 

**) niepotrzebne skreślić 

***) zwrotu legitymacji papierowej w przypadku wymiany na ELS, dokonuje się przy odbiorze ELS 

 

Potwierdzenie odbioru ELS ……………………........ 

Potwierdzam niniejszym odbiór ELS. (data, podpis studenta)

  

Dane zawarte na karcie zgodne ze stanem faktycznym: 

 ………………………….. 

 (data, podpis studenta) 

 



 
 
 

 

Załącznik nr 2 

 …………………......., dn…….20…r.   

 ( miejsce wystawienia) 

 

 

…………………………………………………………… 

( imię i nazwisko studenta, nr albumu) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(wydział, kierunek/specjalność studiów, rok studiów, stopień i system studiów) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZBYCIE LUB UDOSTĘPNIENIE LEGITYMACJI 

STUDENCKIEJ 

 

 Przyjmuję do wiadomości zakaz zbywania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie 

legitymacji studenckiej osobom trzecim, który zagrożony jest w każdym przypadku 

odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w art. 211 i nast. ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 64, poz. 1365 ze zm.).  

Nadto zbycie własnej lun cudzej legitymacji studenckiej podlega odpowiedzialności karnej na 

podstawie art. 274 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U Nr 88 poz. 553 ze 

zm.) i zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności 

do lat 2. 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku szkody powstałej w wyniku zbycia lub 

udostępnienia legitymacji w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, zobowiązuję się do 

pokrycia tej szkody zasadach przepisami kodeksu cywilnego. 

 

 

………………………………………….. 

(podpis studenta) 


