
mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą 
przysługujące im uprawnienia za pomocą telefonu komórkowego. 

"Mobilna" legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio 
wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie 
tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-
legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego 
wydania mLegitymacji). mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty 
ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie 
mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek 
uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym 
przechowywana była mLegitymacja. 

Mobilna wersja legitymacji szkolnej jest uzupełnieniem jej standardowych form -
papierowej lub plastikowej karty. Z mobilnej wersji legitymacji można korzystać w tych 
samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji 
potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów czy zakładania karty w bibliotece. 
Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek. Można ją zweryfikować 
wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo w 
przypadku wątpliwości można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która 
sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt, czy dokument nie został 
zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu). 

 

Czym dokładnie jest mLegitymacja? 

mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. Znajdują się na niej te same dane, które 
można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach: 

· imię i nazwisko ucznia; 
· numer legitymacji; 
· datę wydania; 
· termin ważności; 
· status użytkownika (uczeń); 
· datę urodzenia; 
· PESEL; 
· adres zamieszkania; 
· nazwę i adres szkoły. 

 

Aby korzystać z mLegitymacji należy posiadać telefon z systemem operacyjnym Android 
w wersji co najmniej 6.0. 

Regulamin usługi mLegitymacji szkolnej w Aplikacji mObywatel znajduje się pod adresem 
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf 



Aby uruchomić mLegitymację należy: 

1. Złożyć u wychowawcy klasy wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie 
mLegitymacji oraz nadanie uprawnień do Systemu (załącznik 1 – uczniowie 
niepełnoletni lub załącznik 2 – uczniowie pełnoletni). 

2. Dołączyć w swoim profilu w dzienniku elektronicznym zdjęcie legitymacyjne  
(wymagania dotyczące zdjęcia poniżej). 

3. Pobrać i zainstalować aplikację mObywatel na telefonie dziecka, 
4. Aktywować mLegitymację na urządzeniu za pomocą kodu aktywacyjnego 

otrzymanego od wychowawcy (kod jest ważny przez 30 dni od wygenerowania). 

 

Wymagania dotyczące zdjęcia: 

· Zdjęcie powinno spełniać te same wymogi, które obowiązują dla zdjęć do 
legitymacji  w wersji papierowej: 
 poprawne wymiary to: 496px (wysokość) i 354px (szerokość) lub 

proporcjonalnie więcej. UWAGA! Aby zadziałała funkcjonalność mLegitymacji 
możliwe jest dodanie zdjęcia o innych proporcjach, ale tylko w rozmiarze 
większym niż zalecany. Takie zdjęcie może jednak po zapisaniu ulec 
zniekształceniu. 

 jednolite, jasne tło, 
 obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,  
 pokazujące wyraźnie oczy, 
 przedstawiające osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy 
szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-
za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu; 

· Zdjęcie może się różnić od zdjęcia w legitymacji papierowej; 
· Wielkość pliku: do 1 MB; 
· Dopuszczalne rozszerzenia pliku: JPG lub JPEG. 

  



Załącznik 1 

 

Toruń , dnia ................................................. 

......................................................................... 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

......................................................................... 
imię i nazwisko ucznia 

 
 
 

Dyrektor  
X Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Stefana Banacha 
w Toruniu 

 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE mLEGITYMACJI 
 

 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie mojemu dziecku mLegitymacji:  

Imię (imiona) i nazwisko ucznia: ............................................................................................................................................. 

Klasa: .................................. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………...................................................................................................................... 

PESEL: ............................................................................................... 

Nr legitymacji w wersji papierowej: ..................................................... 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/-em się z regulaminem usługi mLegitymacji szkolnej 

w Aplikacji mObywatel. 

 

 

 

....................................................................................... 

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna 



Załącznik 2 

 

Toruń , dnia ................................................. 

......................................................................... 
imię i nazwisko ucznia 

 
 
 

Dyrektor  
X Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Stefana Banacha 
w Toruniu 

 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE mLEGITYMACJI 
 

 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie mLegitymacji:  

Imię (imiona) i nazwisko ucznia: ............................................................................................................................................. 

Klasa: .................................. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………...................................................................................................................... 

PESEL: ............................................................................................... 

Nr legitymacji w wersji papierowej: ..................................................... 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/-em się z regulaminem usługi mLegitymacji szkolnej 

w Aplikacji mObywatel. 

 

 

 
....................................................................................... 

data i podpis ucznia 


