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ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia mLegitymacji studenckiej  

w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w zw. z § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 3 Statutu 

AGH (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm.), zmian 

wprowadzonych uchwałą nr 186/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r.), a także  

w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661), zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Wprowadzam możliwość wydawania legitymacji studenckiej w Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego 

i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej. 

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) mLegitymacji studenckiej – należy przez to rozumieć legitymację studencką wydawaną 

w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu 

publicznej aplikacji mobilnej; 

2) ELS – należy przez to rozumieć legitymację studencką wydawaną w formie elektronicznej 

karty procesorowej; 

3) rozporządzenie MNiSW – należy przez to rozumieć rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661); 

4) USOSWeb – należy przez to rozumieć internetowy moduł Uniwersyteckiego Systemu 

Obsługi Studiów (USOS) przeznaczony dla studentów oraz nauczycieli akademickich  

w AGH. 

§2.  

1. mLegitymacja studencka może być wydana studentowi, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada status aktywnego studenta; 

2) posiada ważną ELS; 

3) posiada numer PESEL; 

4) nie zmienił danych osobowych od czasu wydania ELS; 

5) złożył wniosek za pośrednictwem USOSWeb. 

2. mLegitymacja studencka nie może być wydana zamiast ELS. 

3. Wzór mLegitymacji studenckiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSW. 

§3.  

1. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności ELS. 

2. mLegitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, 

zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku 

absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych 

studiów. 

3. Ważność mLegitymacji studenckiej potwierdza się co semestr. 

4. Przedłużenie ważności mLegitymacji studenckiej odbywa się na zasadach, o których mowa  

w § 2 ust. 1 i wymaga ponownie złożenia wniosku za pośrednictwem USOSWeb. 

5. Uczelnia unieważnia mLegitymację studencką: 

1) w przypadku utraty ważności ELS; 

2) w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni; 
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3) na wniosek studenta złożony za pośrednictwem USOSWeb, w szczególności w przypadku 

jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia 

mobilnego, w którym była przechowywana. 

6. mLegitymację studencką wydaje się ponownie w przypadku: 

1) potwierdzenia ważności ELS; 

2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek; 

3) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3. 

§4. 

1. Za obsługę oprogramowania wykorzystywanego do przedłużania i unieważniania 

mLegitymacji studenckiej, w tym jego utrzymanie, aktualizację i rozwój, odpowiada  

Centrum Rozwiązań Informatycznych we współpracy z Działem Utrzymania Systemów 

Obsługi Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia AGH. 

2. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zapisów niniejszego zarządzenia sprawuje  

Prorektor ds. Kształcenia. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 22 lipca 2021 r. 

 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


