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Wzory dokumentów  

upoważniających do przejazdów ulgowych 
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ZAŚWIADCZENIE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 
 
           

 

             
 

     Opis wzoru zaświadczenia: 
 Karton koloru białego z czarnym nadrukiem o wymiarach po złożeniu: 90 mm x 58 mm. 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 810 
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LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA 
 
  strona 1                strona 2 

 
 

 
1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i właściwościach 

fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonych w normie ISO/IEC 
7810. 

2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na 
stronie 1 karty oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone 
są następujące elementy: 
1. tło z elementami grafiki w kolorach CMYK; 
2. elementy zabezpieczające wykonane techniką giloszową, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286  

i negatywowymi białymi, o grubości 0,25 pkt;  
3. napis: „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany w technice mikrodruku, na całej długości 

karty, na białym pasku o szerokości 0,4 mm przebiegającym poziomo w odległości 4,5 mm od dolnej 
krawędzi legitymacji, krojem ArialCE o wielkości 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286; 

4. godło państwowe o wysokości 8,2 mm i napis „Rzeczpospolita Polska” w dwóch wierszach, wykonany 
krojem ArialCEBold o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym; 

5. napisy na stronie: 
a. 1: 

• „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w 
kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół), 

• „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 6 pkt, w kolorze białym  
(z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół), 

• „NAZWISKO/SURNAME”, „IMIONA/NAMES”, „PODPIS POSIADACZA/HOLDER SIGNATURE”, 
wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym, 

b. 2, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym: 

• „NAZWA PRACODAWCY/EMPLOYER NAME”, 

• „LEGITYMACJA WAŻNA DO/EXPIRY DATE”; 
6. biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odległości 3 mm 
od prawego brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty. 
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3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone sa następujące dane: 
1. na stronie 1: 

a. kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 
dpi, 
b. nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, 
wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja „LITERY DUŻE”, 
c. podpis posiadacza; 

2. na stronie 2, krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym: 
 . nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, notacja „LITERY DUŻE”, 
a. data ważności legitymacji w formacie ddmmrrrr. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2006 r., Nr 189, poz. 1393 
 

 

LEGITYMACJA NAUCZYCIELA  
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Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 811 
 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 
 
Wymiary: A7 - 74 mm x 105 mm. 
Druk na kartonie offsetowym o gramaturze 180-200 g/m2. 
Tekst koloru czarnego. 
Tło koloru PANTON 369 drukowane na spad. 
Tło stanowią rastrowane (40 %) okręgi o promieniu R wewnętrznym = 0,5 mm i grubości 1 pkt. 
Środki tych okręgów ułożone są na przecięciu umownej linii siatki kwadratowej o boku = 2 razy Rwew. + 2 razy 
grubość okręgu. 
Linie umownej siatki skierowane są pod kątem 45 stopni względem linii pionowej dokumentu. 
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Wzór opublikowany w Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 990 - uchylony. 
 

 
Legitymację służbową nauczyciela akademickiego wg ww. wzoru, wydaje się i potwierdza ważność wyłącznie do 30 września 

2020 r.  

(Dz. U. z 2018 poz. 1669 ze zm. – art. 278 ust. 3). 
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ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

 

 

Opis: 
1. Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego, zwana dalej „legitymacją”, jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym 
określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja może zawierać również inne interfejsy, w tym interfejs bezstykowy. 
2. Blankiet legitymacji jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart 
identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a właściwości blankietu i odporność muszą być potwierdzone badaniami 
przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373. 
3. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone Cool Gray 10 Cna awersie oraz CMYK 
na rewersie) jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu legitymacji (poddruk offsetowy) są 
nanoszone następujące elementy: 
1) tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK; 
2) na awersie zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu geometrycznego 
wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone Cool Gray 10 C umieszczone na pasie o szerokości 22,7 mm przebiegającym 
wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 3,8 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym pod druk 
fotografii posiadacza legitymacji; 
3) na awersie napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO” wykonany w technice mikrodruku, w kolorze czarnym, na 
białym pasku o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji; 
4) na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,5 mm i napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany 
krojem Arial Bold o wielkości 5 pkt, w kolorze czarnym, umieszczone na awersie w lewym górnym rogu legitymacji; 
5) napis: 
a) „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO” wykonany krojem Arial o wielkości 12,5 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony 
na awersie w prawym górnym rogu legitymacji, 
b) „ACADEMIC TEACHER CARD” wykonany krojem Arial o wielkości 9,7 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony na awersie pod napisem 
„LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO”, 
c) „Imię:”, „Nazwisko:”, „Wydana:”, „Nr legitymacji:” (umieszczony na awersie w lewym dolnym rogu), „Legitymacja ważna do:” (umieszczony 
na rewersie w lewym górnym rogu) wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym, 
d) „Poświadcza uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego 
na podstawie odrębnych przepisów”, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony na rewersie w 
prawym górnym rogu; 
6) na awersie białe pole przeznaczone na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm, w odległości 5 mm w poziomie od 
prawej krawędzi karty i 23,5 mm w pionie od górnej krawędzi karty; 
7) na rewersie 12 pól o wymiarach 8 mm x 9 mm, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 12 wykonanymi krojem Arial o wielkości 5 pkt, 
w kolorze czarnym; 
8) na rewersie białe pole o wymiarach 30 mm x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego. 
 

 

 

 

 

4. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące 
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dane: 
1) kolorowa fotografia posiadacza legitymacji o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiająca 
wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332); 
2) nazwa uczelni wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyrównanie 
do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm 
w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym; 
3) imię do 24 znaków oraz nazwisko do 28 znaków wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 8 pkt, notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”,  
w kolorze czarnym; 
4) data wydania legitymacji wykonana krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;  
5) numer legitymacji wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym; 
6) kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych nauczyciela akademickiego 
niż określone w pkt 3. 
5. Wszystkie parametry pozycjonowania liczone są do prawego górnego rogu karty. 
6. Podczas procesu personalizacji graficznej dane są zapisywane w układzie scalonym legitymacji. 
7. Struktura danych zawartych w układzie scalonym legitymacji jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4. 
8. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji legitymacji z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU 
określoną w normie ISO/IEC 7816-4. 
9. Legitymacja zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELN oraz dwa pliki potomne: EF.CERT i EF.ELN. Plik DF.SELN jest dostępny za pomocą 
polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty. Plik DF.SELN może także zawierać plik potomny EF.PHOTO o dwubajtowym 
identyfikatorze, którego wartość jest wskazana w polu efPhotoId struktury opisanej w ust. 12 pkt 2 lit. b, zawierający cyfrowy zapis w formacie 
JPG fotografii umieszczonej podczas procesu personalizacji na awersie legitymacji. 
10. Dane związane z legitymacją powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELN. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny 
z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie 
identyfikatora aplikacji (PIX) dla legitymacji jest równe „01 03” (zapis w systemie szesnastkowym). 
11. Plik DF.SELN musi być dostępny bezpośrednio po resecie legitymacji za pomocą polecenia wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa 
tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem). 
12. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELN są dwa pliki o przezroczystej strukturze binarnej: 
1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze „00 01” (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu 
elektronicznego albo kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, w którym: 
a) w polu „właściciel certyfikatu” znajdują się następujące atrybuty: „nazwa organizacji”, „nazwa województwa”, „nazwa miejscowości” 
i „adres”, które dotyczą uczelni, 
b) w przypadku kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w polu „właściciel certyfikatu” w atrybucie „nazwa powszechna” 
zawarto sformułowanie: „upoważniony do wystawiania legitymacji” albo „upoważniona do wystawiania legitymacji”; 
2) plik EF.ELN o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym 
z normą europejską ETSI EN 319 122-1, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, 
przy czym: 
a) format podpisanej wiadomości to „podpis bazowy w formacie CAdES o poziomie B-B”, w którym eContentType wewnątrz struktury 
SignedData zawiera id-SELNInfo o następującym identyfikatorze obiektu: id-SELNInfoOBJECT IDENTIFIER::= iso(1) member-body(2) pl(616) 
organization(1)gov(101) moneas(4) pki(1) seln(3) 1, 
b) podpisywane dane (SELSInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają następującą 
składnię: 
SELNInfo ::= SEQUENCE 
wersja INTEGER v3(3), 
numerSeryjnyUkladu PrintableString (SIZE (8..16)), 
nazwaUczelni UTF8String (SIZE (1..128)), 
nazwiskoNauczycielaAkademickiego SEQUENCE OF 
UTF8String (SIZE (1..28)), 
imionaNauczycielaAkademickiego SEQUENCE OF 
UTF8String (SIZE (1..24)), 
numerLegitymacji PrintableString (SIZE (1..16)), 
numerEdycji PrintableString (SIZE (1)), 
dataWaznosci GeneralizedTime, 
dataWydania GeneralizedTime 
albo: 
SELNInfo ::= SEQUENCE 
wersja INTEGER v4(4), 
numerSeryjnyUkladu PrintableString (SIZE (8..16)), 
nazwaUczelni UTF8String (SIZE (1..128)), 
nazwiskoNauczycielaAkademickiego SEQUENCE OF 
UTF8String (SIZE (1..28)), 
imionaNauczycielaAkademickiego SEQUENCE OF 
UTF8String (SIZE (1..24)), 
numerLegitymacji PrintableString (SIZE (1..16)), 
numerEdycji PrintableString (SIZE (1)), 
dataWaznosci GeneralizedTime, 
dataWydania GeneralizedTime, 
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urlUniewaznienia UTF8String (SIZE (1..128)), 
funkcjaSkrotu OBJECT IDENTIFIER, 
skrotZdjecia BIT STRING, 
efPhotoId OCTET STRING 
określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy interpretować następująco: 
– wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur 
danych zawartych w legitymacji, 
– numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany w formacie heksadecymalnym; podczas 
zapisywania danych w układzie elektronicznym karty aplikacja dokonująca zapisu weryfikuje jego zgodność z numerem seryjnym odczytanym 
z karty, 
– nazwa Uczelni to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni, 
– nazwisko Nauczyciela Akademckiego to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu nauczyciela akademickiego, 
– imiona Nauczyciela Akademickiego to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu nauczyciela akademickiego, 
– numer Edycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji; pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą 
A, kolejne literami B, C, D..., 
– numer Legitymacji, 
– data Waznosci to data, po upływie której legitymacja traci ważność; jest modyfikowana co rok albo co semestr, 
– data Wydania to data wydania legitymacji, zgodna z datą, która została umieszczona na awersie legitymacji w procesie personalizacji, 
– url Uniewaznienia to adres umożliwiający sprawdzenie, czy legitymacja została unieważniona; dane odczytane z tego adresu dla legitymacji 
unieważnionej muszą być równe ciągowi znaków „UNIEWAZNIONA”, np. https://nazwaSerwisu.domenaUczelni/numerSeryjnyUkladu; 
w przypadku legitymacji ważnych może być zwrócony ciąg znaków „WAZNA”, lecz nie jest to obligatoryjne; adres url Uniewaznienia nie musi 
przedstawiać informacji o legitymacjach ważnych; w adresie url  Uniewaznienia do identyfikacji legitymacji może być wykorzystany jedynie 
numer Seryjny Ukladu, 
– funkcja Skrotu to identyfikator obiektu wskazującego funkcję skrótu, która została użyta do wyliczenia wartości zapisanej w skrot Zdjecia  
np. dla SHA-256 joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) sha256(1), 
– skrot Zdjecia to wartość skrótu z pliku EF.PHOTO wyliczona za pomocą algorytmu wskazanego w funkcjaSkrotu, 
– efPhotoId to dwubajtowy identyfikator pliku potomnego EF.PHOTO np. „00 04” (zapis w systemie szesnastkowym), 
c) w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty: 
– atrybuty obligatoryjne według normy europejskiej ETSI EN 319 122-1, 
– atrybut „deklarowany czas złożenia podpisu” (ang. signing-time) zawierający czas złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem 
GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy niż 15 albo 9 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b 
tiret ósme, 
– atrybut „rodzaj zobowiązania” zawierający identyfikator obiektu: commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) us(840) 
rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5, wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane. 
 

OPIS HOLOGRAMU 
1. Hologram o wymiarach: wysokość − 10 mm, szerokość − 9 mm, grubość − 10 μm lub mniejsza, wykonany w technice 
2D/3D, trójwarstwowy, środkowa (wewnętrzna) warstwa wykonana z metalu. 
2. Hologram posiada funkcję autodestrukcji. Przy próbie odklejenia ulega zniszczeniu. 
3. Na hologram w sposób trwały i nieusuwalny, techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia 
warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu nanosi się: 
1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) datę ważności (w formacie: dd-mm-rr); 
3) numer kolejny hologramu w formacie XXX00001 − 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem 
uczelni, a 5 kolejnych cyfr stanowi numer hologramu; 
4) dodatkowe zabezpieczenia w matrycy: 
a) hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami, 
b) matryca w technologii e-beam lub równoważnej. 
 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 689 
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OPIS WZORÓW:  

• LEGITYMACJI (papierowej) i E-LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

• LEGITYMACJI (papierowej) i E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 

• mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I PONADPODSTAWOWYCH 

• LEGITYMACJI (papierowej) i E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
I PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH 

• mLEGITYMACJA STUDENCKA  

 

 
I.Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych (MEN-I/5)  

1. Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „legitymacją przedszkolną” ma wymiary 
72 x 103 mm i jest drukowana na kartonie offsetowym, o gramaturze nie mniej niż 250 g/m2.  

2. Legitymacja przedszkolna na awersie i rewersie:  
1. jest pokryta giloszem według wzoru nr 5, w kolorze żółtym Pantone 123 C;  
2. ma napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.  
3. Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią podłużną.  

4. W miejscu oznaczonym we wzorze legitymacji przedszkolnej umieszcza się pieczęć:  
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, w przypadku gdy jest ona 

prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.  
5. W miejscu oznaczonym we wzorze legitymację przedszkolną podpisuje:  

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

albo  
3. osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez 

osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. 

 

 
II. E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych: (MEN-I/5)  

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 elektroniczny 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 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 przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz 
sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1655, Pantone 279, 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:  
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a. „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,   
b. „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 
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 wersaliki, 
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 hologram ulega 
samodestrukcji, 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. 

 

 
III. Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  

 
 

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. 

 

 
IV. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych  (MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N) 

 

 
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 właściwościach 
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 procesie 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.  
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5. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera:  
1. element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – umieszczony w polu o powierzchni 13,5 

mm wysokości x 8,2 mm szerokości;  
2. pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „Legitymacja szkolna”;  
3. mikroteksty o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”;  
4. w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.  
6. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:  

1. na awersie napis:  
a. „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w 
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);  

na rewersie napis:  
a. „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,  
b. „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 
6 pkt; data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca” krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 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, stosowana 
także elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umieszczać 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 pełnoletnich 
uczniów albo rodziców niepełnoletnich uczniów.  
11. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych 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 hologram ulega samodestrukcji, 
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. 

 

 
V. Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekrenie 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 kolory tła 
o gradientowym 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 legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi legitymacji 
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 albo 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:  
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• symbol „✓” albo „X” odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegitymacji szkolnej,  

• 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 zbiorowego 
kolejowego i autobusowego”;  
3. stopka aplikacji.  
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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LEGITYMACJA UCZNIA 
 

 

           

 
 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 811. 
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LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH 

DLA MŁODZIEŻY 

Legitymacje szkolne wydane na drukach: 1) MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2, zachowują ważność do czasu ukończenia 
przez ucznia nauki w danej szkole; 2) MEN-I/1 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do 
czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 
 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 

 
LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY ORAZ 

SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

Legitymacje szkolne wydane na drukach: 1) MEN-I/50b/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki 
w danej szkole; 2) MEN-I/2 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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    LEGITYMACJA SZKOLNA, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH  

 

Legitymacje wg wzoru ART/100 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 

  

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH 

 

Legitymacje wg wzoru ART/102 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 
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E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH 

DLA MŁODZIEŻY 

Legitymacje wg wzoru MEN-I/1 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

 

   

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
 

 

 

 

 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY ORAZ 
SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 
Legitymacje wg wzoru MEN-I/2 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE 
OGÓLNE I KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

   

 
Legitymacje wg wzoru ART/100 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 

 

 

 

 

 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY POLICEALNEJ, Z WYJĄTKIEM 
UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

 

   

 
Legitymacje wg wzoru ART/102 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 
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WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 

UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA 

DOROSŁYCH 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 opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH 

DLA MŁODZIEŻY 
 
Legitymacje szkolne wydane na drukach: 1) MEN-I/51/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia 
nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że w górnej części str. 2 wpisany jest odręcznie numer PESEL ucznia, 
albo seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis powinien być opatrzony 
pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły; 2) MEN-I/50a-N/2 – 
zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole; 3) MEN-I/3-N – ze wskazanym 
adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 
 

 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
 

                                                 
LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH 

DLA MŁODZIEŻY ORAZ NIEPEŁOSPRAWNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 
 

   
 

Legitymacje wg wzoru MEN-I/4-N ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ 
POLICEALNYCH 

 

Legitymacje wg wzoru ART/101/n ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu 

ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 

  Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 

 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH 

 

Legitymacje wg wzoru ART/101/n ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu 
ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 

  Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 
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E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM 

SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY 
 

 
 

Legitymacje wg wzoru MEN-I/3-N ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA 
MŁODZIEŻY ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 

 
 
Legitymacje wg wzoru MEN-I/4-N ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 
 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH 
KSZTAŁCENIE OGÓLNE I KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE  

 

 

 

 

 

Legitymacje wg wzoru ART/101/n ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 

 

 

 

 

 

 

 

E-LEGITYMACJA SZKOLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKOŁY POLICEALNEJ  
 

   

Legitymacje wg wzoru ART/103/n ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu ukończenia przez 
ucznia nauki w danej szkole. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 813 
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WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY,  NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY 

ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 
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 opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 

  

 

  



Str. 25 
 

 
LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 

 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
Legitymacje wg wzoru MEN-I/52/2 zachowują ważność do czasu zakończenia przez dziecko niepełnosprawne 
wychowania przedszkolnego. 
Legitymacje wg wzoru MEN-I/5 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu 
zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

 

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

 

 
           

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
 

Legitymacje wg wzoru MEN-I/5 ze wskazanym adresem zamieszkania zachowują ważność do czasu 
zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego. 
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ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU  
ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 
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ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA 

   
 

 
1. Elektroniczna legitymacja studencka jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym  

w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-Elektroniczna legitymacja studencka może zawierać również inne 
interfejsy, w tym interfejs bezstykowy.  

2. Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej jest wykonany z materiału laminowanego  
o wymiarach i właściwościach 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 elektronicznej legitymacji studenckiej wykonany w technice offsetowej  
w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 5555 na awersie oraz CMYK na rewersie) jest chroniony zewnętrzną 
folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) są nanoszone następujące 
elementy: 

1. tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;  
2. zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego 

ornamentu geometrycznego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone 5555 
umieszczone na pasie  
o szerokości 22,7 mm przebiegającym wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 3,8 mm od krawędzi, 
na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym pod druk zdjęcia;  

3. napis „LEGITYMACJA STUDENCKA” wykonany w technice mikrodruku, na białym pasku  
o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji, w kolorze 
czarnym;  

4. wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,5 mm i napis 
„RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany krojem Palm Springs Bold o wielkości 5 pkt, w kolorze czarnym;  

5. napisy: 
a. „LEGITYMACJA STUDENCKA” wykonany krojem Aura Ibis o wielkości 12,5 pkt,  
w kolorze granatowym (C100, M70, Y25, K20),  
b. „STUDENT CARD” wykonany krojem Aura Ibis o wielkości 9,7 pkt, w kolorze granatowym (C100, M70, 
Y25, K20),  
c. „Wydana:”, „Nr albumu:”, „PESEL:”, „Legitymacja ważna do:” wykonane krojem Arial Narrow  
o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym,  
d. „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.” Wykonany krojem Arial 
Narrow Bold o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym;  
6. biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm,  
w odległości 5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie;  
7. 12 pól o wymiarach 8 mm x 9 mm, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 12 wykonanymi krojem Arial  
o wielkości 5 pkt, w kolorze czarnym;  

8. biały obszar o wymiarach 30 mm x 21 mm przeznaczony na naniesienie kodu kreskowego – jeżeli 
w uczelni kod kreskowy nie jest stosowany, obszar może być wykorzystany w sposób określony przez 
uczelnię. 

4. W procesie personalizacji elektronicznej legitymacji studenckiej są nanoszone w sposób 
zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane: 
1. kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 

dpi;  
2. nazwa uczelni wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 

znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie:  
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27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi 
bloku tekstu, w kolorze czarnym;  

3. imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, wykonane krojem Arial Narrow 
o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś 
pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze 
czarnym;  

4. data wydania wykonana krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;  
5. nr albumu wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;  
6. numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy  

i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze 
czarnym;  

7. kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym. 
5. Wszystkie parametry pozycjonowania liczone są do prawego górnego rogu karty.  
6. Podczas etapu personalizacji graficznej dane są zapisywane w układzie scalonym karty.  
7. Struktura danych zawartych w układzie scalonym elektronicznej legitymacji studenckiej jest zgodna  
z normą ISO/IEC 7816-4.  
8. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć 
strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.  

9. Elektroniczna legitymacja studencka zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELS oraz dwa pliki 
potomne: EF.CERT i EF.ELS. Plik DF.SELS jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio 
po resecie karty. Plik DF.SELS może także zawierać plik potomny EF.PHOTO o dwubajtowym identyfikatorze, 
którego wartość jest wskazana w polu efPhotoId struktury opisanej w ust. 12 pkt 2 lit. b, zawierający cyfrowy 
zapis  
w formacie JPG fotografii umieszczonej podczas procesu personalizacji na awersie elektronicznej legitymacji 
studenckiej.  

10. Dane związane z elektroniczną legitymacją studencką powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym 
DF.SELS, którego nazwa jest zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym identyfikatorem aplikacji 
określonym zgodnie z normą ISO/IE 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla 
elektronicznej legitymacji studenckiej jest równe „01 01” (zapis w systemie szesnastkowym).  
11. Plik DF.SELS musi być dostępny bezpośrednio po resecie karty elektronicznej za pomocą polecenia 
wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).  
12. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELS są dwa pliki o przezroczystej 
strukturze binarnej: 

1. plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze „00 01” (zapis w systemie szesnastkowym), zawierający 
kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej,  
w którym:  

a. w polu „właściciel certyfikatu” znajdują się następujące atrybuty: „nazwa organizacji”, „nazwa 
województwa”, „nazwa miejscowości” i „adres”, które dotyczą uczelni,  
b. w przypadku kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w polu „właściciel certyfikatu” 
w atrybucie „nazwa powszechna” zawarto sformułowanie: „osoba upoważniona do wystawiania 
legitymacji studenckiej”;  

2. plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) 
zawierający wiadomość w formacie zgodnym z normą europejską ETSI EN 319 122-1, opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, przy czym:  

a. format podpisanej wiadomości to „podpis bazowy w formacie CAdES o poziomie  
B-B”, w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELSInfo  
o następującym identyfikatorze obiektu: id-SELSInfo OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1)  
member-body(2) pl(616) organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) sels(1) 1,  
b. podpisywane dane (SELSInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData  
i mają następującą składnię: 

SELSInfo ::= SEQUENCE 
 

wersja    INTEGRER v1(1) 
numerSeryjnyUkladu  PrintableString (SIZE (8..16)), 

nazwaUczelni   UTF8String (SIZE (1..128)), 
nazwiskoStudenta   SEQUENCE OF 

UTF8String (SIZE (1..28)), 
imionaStudenta   SEQUENCE OF 

UTF8String (SIZE (1..24)), 
numerAlbumu   PrintableString (SIZE (1..16)), 

numerEdycji   PrintableString (SIZE (1)), 
numerPesel   PrintableString (SIZE (11)), 

                            dataWaznosci   GeneralizedTime, 
albo: 
SELSInfo ::= SEQUENCE 
wersja    INTEGRER v2(2) 

numerSeryjnyUkladu  PrintableString (SIZE (8..16)), 
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nazwaUczelni   UTF8String (SIZE (1..128)), 
nazwiskoStudenta   SEQUENCE OF 

UTF8String (SIZE (1..28)), 
imionaStudenta   SEQUENCE OF 

UTF8String (SIZE (1..24)), 
numerAlbumu   PrintableString (SIZE (1..16)), 

numerEdycji   PrintableString (SIZE (1)), 
numerPesel   PrintableString (SIZE (11)), 

                            dataWaznosci   GeneralizedTime, 
data wydania                               GeneralizedTime, 
urlUniewaznienia                        UTF8String (SIZE (1..128)), 
funkcjaSkrotu                             OBJECT IDENTIFIER 
skrotZdjecia                                BIT STRING 
efPhotoId                                     OCTET STRING 

określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy 
interpretować następująco: 
• wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe 

rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w elektronicznej legitymacji 
studenckiej,  

• numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany 
w formacie heksadecymalnym; podczas zapisywania danych w układzie elektronicznym karty 
aplikacja dokonująca zapisu weryfikuje jego zgodność z numerem seryjnym odczytanym z karty,  

• nazwaUczelni to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni,   

• nazwiskoStudenta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu 
studenta,  

• imionaStudenta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu 
studenta,  

• numerAlbumu, to nadany studentowi numer, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia,  

• numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze albumu; 
pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,  

• numerPesel to numer studenta z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,  

• dataWaznosci to data, po upływie której elektroniczna legitymacja studencka traci ważność; jest 
modyfikowana co semestr przez umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu 
określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia,  

• dataWydania to data wydania legitymacji, zgodna z datą, która została umieszczona na awersie 
elektronicznej legitymacji studenckiej w procesie personalizacji,  

• urlUniewaznienia to adres umożliwiający sprawdzenie czy legitymacja  
została unieważniona; dane odczytane z tego adresu dla legitymacji  
unieważnionej muszą być równe ciągowi znaków „UNIEWAZNIONA”, np. 
https://nazwaSerwisu.domenaUczelni/numerSeryjnyUkladu; w przypadku legitymacji ważnych 
może być zwrócony ciąg znaków „WAZNA” lecz nie jest to obligatoryjne; adres urlUniewaznienia 
nie musi przedstawiać informacji o legitymacjach ważnych; w adresie urlUniewaznienia do 
identyfikacji elektronicznej legitymacji studenckiej może być wykorzystany jedynie 
numerSeryjnyUkladu;  

• funkcjaSkrotu to identyfikator obiektu wskazującego funkcję skrótu, która została użyta do 
wyliczenia wartości zapisanej w skrotZdjecia, np. dla SHA-256 joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) 
organization(1) gov(101) csor(3) nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) sha256(1),  

• skrotZdjecia to wartość skrótu z pliku EF.PHOTO wyliczona za pomocą algorytmu wskazanego  
w funkcjaSkrotu,  

• efPhotoId to dwubajtowy identyfikator pliku potomnego EF.PHOT np. „00 04” (zapis  
w systemie szesnastkowym),  

c. w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty:  

• atrybuty obligatoryjne według normy europejskiej ETSI EN 319 122-1,  

• atrybut „deklarowany czas złożenia podpisu” (ang. signing-time), zawierający czas złożenia podpisu 
kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy niż 9 miesięcy  
od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b,  

• atrybut „rodzaj zobowiązania” zawierający identyfikator obiektu: commitmentType OBJECT 
IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5, wskazujący, że 
podpisujący zaaprobował podpisywane dane. 

  
OPIS HOLOGRAMU 
1. Hologram o wymiarach 10 mm x 9 mm i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia 

hologram ulega samodestrukcji, trójwarstwowy, przy czym środkowa (wewnętrzna) warstwa jest metalowa, 
wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.  
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2. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się: 
1. datę ważności (w formacie: dd-mm-rr) techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia 

warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu;  
2. kod w formacie XXX00001, przy czym 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, a 5 

kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu. 
3. Dodatkowe zabezpieczenia w matrycy: 

1. hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami;  
2. matryca w technologii e-beam lub równoważnej.  

  
Ważność legitymacji potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz 
umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu. Elektroniczne legitymacje studenckie wydane 
do dnia 30.06.2019 r. zachowują ważność w roku akademickim 2019/2020 oraz kolejnych, jeżeli w kolejno 
oznaczonych polach umieszczono hologramy sporządzane zgodnie z powyższym opisem.  

  
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 787 

  
WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI STUDENCKIEJ 

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

2. Elementy wizualizacji ważnej ml-egitymacji studenckiej na ekranie urządzenia mobilnego: 
1. nagłówek aplikacji zawierający napis „Legitymacja studencka”; 

2. obszar danych ml-egitymacji studenckiej zawierający następujące elementy: 
a. hologram stanowiący obraz wzorowany godłem Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o 
gradientowym 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,  

• 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 

studenckiej 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. 
1. 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. 
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LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, która nie ukończyła 16 roku życia  
 

1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość. 
2. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w kolorze czarnym. 
3. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

 

                   
  

         Wzór opublikowany w Dz.U. z 2002 r., Nr 66, poz. 604. 
         Legitymacje wydane przed 28 lipca 2003 r. zachowują ważność na czas w nich określony. 
 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, która nie ukończyła 16 roku życia  
 

1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość. 
2. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w kolorze czarnym. 
3. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

 

                  
         
       Wzór opublikowany w Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328. 
       Legitymacje wydane przed 28 lipca 2003 r. zachowują ważność na czas w nich określony. 
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LEGITYMACJA DOKUMENTUJĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 

Awers               Rewers 

  
 
Opis: 
 

1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85,6 mm. 

2. Karta jest wykonana z poliwęglanu. 

3. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i 

podrobieniem. 

1. Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową. 

2. Na awersie legitymacji znajdują się: 

• tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami, 

• napis: „LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” (w języku francuskim CARTE D’IDENTITÉ 

D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE oraz w języku angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION 

CARD), 

• napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę „O” wkomponowano wizerunek osoby na wózku 

inwalidzkim, 

• obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu o wymiarach 25 × 30 mm (tło jasnobiałe), 

odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, 

przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z 

wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z 

ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, 

fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone 

w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób), 

• napis: „IMIĘ”, 

• napis: „NAZWISKO”, 

• napis: „PESEL”, 

• napis: „TERMIN WAŻNOŚCI LEGITYMACJI”, 

• piktogramy oznaczające niepełnosprawności. 

3. Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową. 

4. Na rewersie legitymacji znajdują się: 

• tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami, 

• napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę „O” wkomponowano wizerunek osoby na wózku 

inwalidzkim, 

• nazwa powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

• dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od 

czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, który wystawił legitymację, 

• wpisywane za pomocą fotokodu (kod QR): nr PESEL i nr legitymacji, a na wniosek przedstawiciela 

ustawowego dziecka – symbol przyczyny niepełnosprawności, 

• skrót „LON” pisany alfabetem Braille’a, 

• piktogramy oznaczające niepełnosprawności, 

• element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z wybranym tekstem LON. 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 
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ZAŚWIADCZENIE DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI 
I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
  

           

 
 

 
 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 810. 
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LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

 
1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość. 
2. Zdjęcie o wymiarach: 35 mm x 45 mm, ostemplowane pieczęcią okrągłą, mokrą, o średnicy 20 mm, z 

godłem  
w części środkowej, w otoczce napis: "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
..........". 

3. Kolor:  

• dla osób o wszystkich stopniach niepełnosprawności z powodu narządu wzroku; legitymacja koloru 
zielonego, napisy w kolorze czarnym, 

• dla osób o pozostałych przyczynach niepełnosprawności wszystkich stopni; legitymacja w kolorze 
białym,  
napisy w kolorze czarnym. 

4. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

 

                              
      

 
                        Wzór opublikowany w Dz.U. z 1999 r., Nr 9, poz. 82. 
                     Legitymacje wydane przed 28 lipca 2003 r. zachowują ważność na czas w nich określony. 
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LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

 
1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość.  
2. Zdjęcie o wymiarach: 35 mm x 45 mm, ostemplowane pieczęcią okrągłą, mokrą, o średnicy 20 mm, z 

godłem  
w części środkowej, w otoczce napis: "Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
..........". 

3. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w kolorze czarnym.  
4. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

     

             3 
Wzór opublikowany w Dz.U. z 2001 r., Nr 7, poz. 60. 
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LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

 
1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość.  
2. Zdjęcie o wymiarach: 35 mm x 45 mm, ostemplowane pieczęcią okrągłą, mokrą, o średnicy 20 mm, z godłem 

w części środkowej, w otoczce napis: "Powiatowy (Miejski) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w ...........................". 

3. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w kolorze czarnym.  
4. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

  

                
    
    Wzór opublikowany w Dz.U. z 2002 r., Nr 66, poz. 604. 
    Legitymacje wydane przed 28 lipca 2003 r. zachowują ważność na czas w nich określony. 
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LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

 
1. Format legitymacji: 80 mm szerokość, 105 mm długość. 
2. Zdjęcie o wymiarach: 35 mm x 45 mm, ostemplowane pieczęcią okrągłą, mokrą, o średnicy 20 mm, z godłem 

w części środkowej, w otoczce napis: "Powiatowy (Miejski) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w ...........................". 

3. Kolor: legitymacja koloru białego, napisy w kolorze czarnym. 
4. Na drugiej stronie legitymacji pieczęć okrągła organu wystawiającego legitymację. 

 

            
 
   Wzór opublikowany w Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328. 
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               LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
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  Legitymacje wydane przed 28 lipca 2003 r. zachowują ważność na czas w nich określony.
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LEGITYMACJA DOKUMENTUJĄCA STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 
  Awers            Rewers 

   
          
Opis: 
 
4. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85,6 mm. 

5. Karta jest wykonana z poliwęglanu. 

6. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i 

podrobieniem. 

5. Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową. 

6. Na awersie legitymacji znajdują się: 

• tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami, 

• napis: „LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” (w języku francuskim CARTE D’IDENTITÉ 

D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE oraz w języku angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION 

CARD), 

• napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę „O” wkomponowano wizerunek osoby na wózku 

inwalidzkim, 

• obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu o wymiarach 25 × 30 mm (tło jasnobiałe), 

odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający 

osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi 

wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku 

osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z 

nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość 

tych osób), 

• napis: „IMIĘ”, 

• napis: „NAZWISKO”, 

•  napis: „PESEL”, 

•  napis: „TERMIN WAŻNOŚCI LEGITYMACJI”, 

• piktogramy oznaczające niepełnosprawności. 

7. Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową. 

8. Na rewersie legitymacji znajdują się: 

• tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami, 

• napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę „O” wkomponowano wizerunek osoby na wózku 

inwalidzkim, 

• nazwa powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

• dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od 

czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

który wystawił legitymację, 

• wpisywane za pomocą fotokodu (kod QR): nr PESEL i nr legitymacji, a na wniosek osoby zainteresowanej – 

stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, 

• skrót „LON” pisany alfabetem Braille’a, 
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• piktogramy oznaczające niepełnosprawności, 

• element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z wybranym tekstem LON. 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 
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KSIĄŻKA INWALIDY WOJENNEGO – WOJSKOWEGO 

      
Wzór opublikowany w Dz.U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1653. 
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WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ DS. INWALIDZTWA I ZATRUDNIENIA 

(strona czołowa) 
 

 
 

(strona odwrotna) 
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WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS 
 

 
 

 

ZAŚWIADCZENIE ZUS STWIERDZAJĄCE  
ZALICZENIE WYROKIEM SĄDU DO I GRUPY INWALIDÓW 
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WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA LEKARZA RZECZOZNAWCY – KOMISJI LEKARSKIEJ KRUS 
 

(strona czołowa) 
 

 
 

 

 

(strona odwrotna) 
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LEGITYMACJA EMERYTA/RENCISTY POLICYJNEGO 
 (zwolnionego ze Służby Więziennej)  

 
Legitymacja o wymiarach 55 mm na 85 mm, o krawędziach zaokrąglonych, pokryta giloszem koloru 
niebieskiego, dwustronnie foliowana (pozioma), 

 

 

 

            strona 1      strona 2 

 
 

strona 1 - czarne napisy wykonane różną czcionką: 
 

 
a. w górnej części: „RZECZPOSPOLITA POLSKA", 
b. poniżej: czarny orzeł, 
c. w dolnej części: „MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
                                  BIURO EMERYTALNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ", 
d. poniżej: „LEGITYMACJA EMERYTA/RENCISTY POLICYJNEGO". 

 
strona 2 - czarne napisy wykonane różną czcionką: 

 

 
a. w górnej części miejsce na dokonanie wpisu stopnia służbowego "W ST. SPOCZ.", 
b. poniżej: imię i nazwisko, 
c. poniżej: „nr PESEL" oraz miejsce na dokonanie wpisu, 
d. poniżej: „emeryt/rencista zwolniony ze służby w SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ", 
e. poniżej: „zaliczony do … grupy inwalidzkiej”  
f. poniżej: miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
g. w dolnej części z lewej strony „nr legitymacji", „seria", „ważna do" oraz miejsce na dokonanie wpisu,  
h. poniżej „wraz z dokumentem tożsamości", obok miejsce na podpis wystawcy i pieczęć. 

 
Wzór opublikowany w Dz.U. z 2004 r., Nr 27, poz. 241. 
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LEGITYMACJA EMERYTA – RENCISTY POLICYJNEGO 
 

 
Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC, o krawędziach zaokrąglonych, w formacie według standardu ISO 
7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. 
 

    strona 1                          strona 2 

               
 
Strona 1 
tło w kolorze czerwonym cieniowanym, w lewym górnym rogu logo Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i napis "ZER", w prawym górnym rogu hologram, poniżej napisy w kolorze czarnym 
wykonane różną czcionką: 
od lewej strony:  w dwóch wierszach "LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY", poniżej "Legitymacja wydana 
przez", poniżej w dwóch wierszach "Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych", poniżej po prawej stronie "seria:" i "nr legitymacji:" oraz miejsca na dokonanie wpisu serii i numeru 
legitymacji. 
 
Strona 2  
tło w kolorze czerwonym cieniowanym, w prawym górnym rogu znak wodny logo Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od lewej strony napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 
w górnej części "IMIĘ", w miejsce którego będzie wpisane imię emeryta lub rencisty, poniżej "NAZWISKO", w 
miejsce którego będzie wpisane nazwisko emeryta lub rencisty, poniżej w trzech wierszach: "Nr PESEL:", "Nr 
świadczenia:", "Legitymacja ważna:" oraz miejsca na dokonanie wpisów poszczególnych danych, poniżej "wraz z 
dokumentem tożsamości", poniżej "Dodatkowe informacje:" oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o 
niezdolności do samodzielnej egzystencji i innych dodatkowych informacji, poniżej "Warszawa, dnia:" oraz miejsce 

na dokonanie wpisu daty wydania.  
 

Wzór opublikowany w Dz.U. z 2017 r., poz. 1141 
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LEGITYMACJA EMERYTA – RENCISTY POLICYJNEGO 
  

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC, o krawędziach zaokrąglonych, w formacie według standardu  
ISO 7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. 

        
  strona 1                strona 2 

 

          

 

Strona 1: 

1. tło w kolorze czerwonym cieniowane; 
2. w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis 

„WBE”; 
3. poniżej napisy wykonane różną czcionką: 
a. centralnie w dwóch wierszach w kolorze żółtym „LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY POLICYJNEGO”, 
b. poniżej od lewej strony: 

– w kolorze czarnym „Legitymacja wydana przez:”, 
– w dwóch wierszach w kolorze czarnym „Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie”, 

c. poniżej po prawej stronie w kolorze czarnym „seria:” i „nr legitymacji:” oraz miejsca na dokonanie wpisu 
serii  
i numeru legitymacji. 

Strona 2: 

1. tło w kolorze czerwonym cieniowane; 
2. w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
3. od lewej strony napisy wykonane różną czcionką: 

a. w górnej części w kolorze żółtym „IMIĘ”, w miejsce którego będzie wpisane imię emeryta lub rencisty, 
b. poniżej w kolorze żółtym „NAZWISKO”, w miejsce którego będzie wpisane nazwisko emeryta lub rencisty, 
c. poniżej w trzech wierszach w kolorze czarnym: „Nr PESEL:”, „Nr świadczenia:”, „Legitymacja ważna:” oraz 
miejsca na dokonanie wpisów poszczególnych danych, 
d. poniżej „z dokumentem tożsamości”, 
e. poniżej „Dodatkowe informacje:” oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji i innych dodatkowych informacji, 
f. poniżej „Warszawa, dnia:” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania. 

    
 
Wzór opublikowany w Dz.U. z 2014 r. poz. 1466   
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  LEGITYMACJA EMERYTA – RENCISTY WOJSKOWEGO 
  

Legitymacja pozioma, o wymiarach 55 mm x 85 mm, koloru zielono-żółtego cieniowanego, materiał karton, 
dwustronnie foliowana. 

 

 

 
 

Strona 1  
 

 
1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym. 
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w 

kolorze srebrnym. 
3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

• po prawej stronie wizerunku orła: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY 
NARODOWEJ”, 

• pośrodku „LEGITYMACJA EMERYTA–RENCISTY WOJSKOWEGO”, 

• poniżej „seria” i „nr” legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, 

• w dolnej części po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia i nazwiska, 

• poniżej „Nr PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, 

• poniżej „Nr świadczenia” oraz miejsce na dokonanie wpisu numer świadczenia, 

• poniżej „Ważna do” oraz miejsce na dokonanie wpisu, obok „wraz z dowodem tożsamości”. 

 
Strona 2  
 

 
1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym.  
2. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

• w górnej części „Zaliczony do I grupy inwalidztwa”, 

• poniżej „orzeczeniem WKL nr” i „z dnia” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru orzeczenia i daty 
wydania orzeczenia, 
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• poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

• w środkowej części z lewej strony „Legitymacja wydana przez:”, 

• poniżej „WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE”, 

• poniżej „w oraz miejsce na dokonanie wpisu nazwy miejscowości, 

• poniżej po prawej stronie „DYREKTOR”, 

• poniżej po lewej stronie „Data wydania:”, 

• poniżej miejsce na dokonanie wpisu nazwy miejscowości, „dnia” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty 
wydania. 

 
Wzór opublikowany w Dz.U. z 2012 r., poz. 194 
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LEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ 
Okładka zewnętrzna — koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym  
napisem koloru brązowego.  
Wysokość legitymacji 125 mm, szerokość 85 mm. 
Legitymacja zawiera łącznie 12 stron. 

 

              
  

Okładka zewnętrzna  strona 2 okładki (wewnętrzna) 
 

             

 
         strona personalizacyjna     strona 2 

     
     Wzór opublikowany w Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 539 z późn. zm. 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
wystawione przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 
Zaświadczenie w okładkach z kartonu koloru niebieskiego z nadrukiem w kolorze żółtym. 
Strony wewnętrzne z siatką koloru jasnozielonego. 
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LEGITYMACJA CZŁONKA KORPUSU WETERANÓW WALK 
O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  
Legitymacja pozioma, w postaci karty o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, 
wykonana z tworzywa sztucznego.  

   
strona 1                                                           strona 2  
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Strona 1  
 

 
1. Tło w kolorze biało-czerwonym. 
2. W prawym górnym rogu znajduje się napis w kolorze czarnym: „WETERAN WALK O 

NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”. 
3. W lewym dolnym rogu znajduje się wizerunek orła według wzoru 19 z 1919 r. 
4. W prawym dolnym rogu znajduje się Odznaka Pamiątkowa „Weteran Walk o Niepodległość” na 

granatowym tle. 

 
Strona 2  
 

 
1. Tło w kolorze szarym z widocznymi Odznakami Pamiątkowymi „Weteran Walk o Niepodległość”. 
2. Z lewej strony, wzdłuż legitymacji znajdują się pionowo umieszczone barwy biało-czerwone. 
3. W prawym górnym rogu znajduje się hologram z nadrukiem „UdSKiOR”. 
4. Granatowe napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

1. w górnej części znajduje się napis „LEGITYMACJA”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu 
numeru legitymacji; 

2. poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia; 
3. poniżej znajduje się napis „jest członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 
4. poniżej w lewym dolnym rogu znajduje się napis „Legitymacja ważna z dokumentem 

tożsamości”; 
5. w prawym dolnym rogu znajduje się napis „Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych”, miejsce na podpis i poniżej napis „Warszawa,” oraz miejsce na 
dokonanie wpisu daty wydania legitymacji. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014 r., poz. 620 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH KOMBATANTÓW  
I OSÓB REPRESJONOWANYCH  

wystawione przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
 

Zaświadczenie w okładkach z kartonu koloru ciemnoniebieskiego z nadrukiem w kolorze żółtym. 
Strony wewnętrzne z siatką koloru jasnozielonego. 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH KOMBATANCKICH  
wystawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 

 
Zaświadczenie w okładkach z kartonu koloru granatowego z nadrukiem w kolorze żółtym. 
Strony wewnętrzne z siatką koloru jasnozielonego. 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH WDOWY/WDOWCA PO KOMBATANCIE  
wystawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej 

 
Zaświadczenie w okładkach z kartonu koloru jasnoseledynowego z nadrukiem w kolorze czarnym. 
Strony wewnętrzne z siatką koloru jasnozielonego. 
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LEGITYMACJA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA CELNEGO 

awers                 rewers 

 

Objaśnienia: 

Część wewnętrzna legitymacji ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 × 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, 
spersonalizowanej metodą grawerowania laserowego.  

1. Awers:  
1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;  
2) mikrodruki;  
3) tłoczenie powierzchni liniami z mikrodrukiem;  
4) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;  
5) grawerowane laserowo:  

a) wizerunek twarzy funkcjonariusza*,  
b) dane personalne funkcjonariusza;  

6) numeracja indywidualna blankietu grawerowana laserowo;  
7) napisy różnej wielkości:  

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA – napis wydrukowany farbą optycznie zmienną,  
b) KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA,  
c) Legitymacja służbowa, 
d) Nr, 
e) Ważna do, 
f) SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA, 
g) Organ wydający, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 636 
h) Imię,  
i) Nazwisko,  
j) Stopień służbowy;  

8) z prawej strony wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;  
9) pod wizerunkiem orła – znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej, białego koloru na emblemacie w kolorze szarym;  
10) w dolnej części napis: „KAS” – w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji.  
2. Rewers:  

1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;  
2) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;  
3) w środkowej części czarny napis:  

„W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją  
niezwłocznie do najbliższej jednostki organizacyjnej 
Krajowej Administracji Skarbowej albo do najbliższej 
jednostki Policji.”; 

4) w dolnej części napis: „KAS” – w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji. 
 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 636        
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LEGITYMACJA SŁUŻBOWA POLICJANTA 

                                           awers                                                 rewers 

                       

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 
0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu. 
awers: 
1) tło w kolorze niebiesko-szaro-różowym z napisem POLICJA; 
2) w lewej górnej części wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm; 
4) poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku 
legitymacji policjantów pełniących służbę w: 
a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej 
Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji, 
b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania 
której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji, 
c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której 
znajduje się ośrodek szkolenia Policji; 
5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta; 
6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: 
a) gwiazda policyjna, 
b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, 
c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2022; 
7) w środkowej części znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego 
napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta; 
8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, 
STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi. 
rewers: 

1. w górnej części dokumentu tło w kolorze zielono-niebiesko-różowym; 
2. w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który 

wydał legitymację służbową; 
3. w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 53 x 8,2 

mm; 
4. w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, 

wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP; 
5. w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu 

maszynowego. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2334    
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 LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

                                

Część zewnętrzna legitymacji żołnierza zawodowego: 
 

 
• okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze amarantowym ze srebrnymi tłoczeniami: 

„RZECZPOSPOLITA POLSKA”, 
ORZEŁ W KORONIE, 

       „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” 
 
Część wewnętrzna legitymacji 
 
Legitymacja składana wzdłuż krótszego boku na dwie równe części. 
 
Górna część legitymacji zawiera: 
 

 
1. napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” koloru czarnego, 
2. orzeł biały w koronie na tle czerwonym, 
3. w ramce zdjęcie i pieczęć wyciskowa Ø 20, 
4. poniższe napisy wykonane na tle wzoru odznaki Żandarmerii Wojskowej, 
5. napisy „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”, „WAŻNA NA LATA”, „STOPIEŃ”, „IMIĘ”, „NAZWISKO” koloru 

czarnego, 
6. napis „Podpis wydającego” koloru czarnego. 
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Dolna część legitymacji zawiera: 
 

 
1. napis „NR LEGITYMACJI” koloru czarnego, 
2. napisy: „NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ”, „STANOWISKO”, „NR ODZNAKI 

IDENTYFIKACYJNEJ”, „GRUPA KRWI”, „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” koloru czarnego, 
3. papier – specjalny offsetowy z włóknami aktywnymi w UV widzialnymi w świetle dziennym oraz 

zabezpieczeniem chemicznym, 
4. zabezpieczenie – tło giloszowe, mikrodruk elementy widziane tylko w świetle UV, czerwone godło aktywne w 

UV, numeracja wykonana farbą czarną świecącą w UV na zielono. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2001 r., Nr 157, poz. 1848 z późn. zm. 
 

 

 

          
LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

                    strona 1                    strona 2              

                     
       

 
Strona 1 
 

 
1. napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” koloru czarnego, 
2. orzeł w koronie, 
3. napis – ODDZIAŁ, 
4. napis: Nr odznaki identyfikacyjnej. 
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Strona 2  
 

 
1. napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA koloru czarnego, 
2. orzeł biały w koronie na tle czerwonym, 
3. w ramce zdjęcie i pieczęć wyciskowa Ø 20, 
4. poniższe napisy wykonane na tle wzoru odznaki Żandarmerii Wojskowej, 
5. napisy: „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”, „WAŻNA DO”, „STOPIEŃ”, „IMIĘ I NAZWISKO” koloru czarnego, 
6. napis „Podpis wydającego” koloru czarnego, 
7. napis „NR LEGITYMACJI” koloru czarnego, 
8. papier – „Plecionka Sewastopolska” z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknami aktywnymi w UV, 
9. zabezpieczenie – tło giloszowe, numeracja wykonana farbą czarną świecącą w UV na zielono, na rewersie  

czerwone godło aktywne w UV. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2001 r., Nr 157, poz. 1848 z późn. zm. 
 

 

 

 

 

 

             
ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 

 

 
     Uwagi: 
 
     Odznaka ma kształt owalny o wymiarach 70 x 50 mm. Jest  
     koloru srebra oksydowanego. 
 
     Odznaka zawiera: 
 

 
1. w otoku w górnej części napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”, 
2. w dolnej części stylizowany wieniec laurowy, 
3. w środkowej części lauru wkomponowane jest koło,  

na którym widoczny jest hologram zawierający litery ŻW i WP widoczne w zależności od kąta patrzenia, 
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4. w centralnej części umieszczony jest znak Żandarmerii Wojskowej z wypełnieniami w kolorze 
amarantowym (tło) i żółtym (płomień),  

5. poniżej znajduje się numer identyfikacyjny, którego  
cyfry wypełnione są emalią koloru amarantowego 

 
     Wzór opublikowany w Dz. U. z 2001 r., Nr 157, poz. 1848 z późn. zm. 
 

 

ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO 

                     

    

    Wzór opublikowany w Dz. U. z 2001 r., Nr 157, poz. 1848 z późn. zm. 
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LEGITYMACJE SŁUŻBOWE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 

Legitymacja służbowa żołnierza zawodowego ma wymiary 102 x 70 mm i składa się z 14 stron wykonanych ze 
specjalnego papieru ze znakami wodnymi w kolorze jasnozielonym (seledyn) umieszczonych w sztywnych 
okładkach z tektury. 
 

   Okładka legitymacji służbowej oficera                                       Okładka legitymacji służbowej oficera: 
w stopniu wojskowym generała (admirała):  

 
- elastyczna tektura oprawiona w czarną skórę, 
- napisy tłoczone koloru złotego, 
- wizerunek orła ustalony dla godła państwowego 
  koloru złotego, 
- wężyk generalski koloru złotego 

                                        

     Okładka legitymacji służbowej           Okładka legitymacji służbowej  
         podoficera zawodowego:             szeregowego zawodowego: 

 

                                                     

 

 

 

 Pierwsza strona legitymacji służbowej oficera 
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           w stopniu wojskowym generała (admirała) oraz oficera: 
                        

                         - druk koloru czarnego                                                      - druk koloru czarnego       
          

                   

 

 

       Pierwsza strona     Pierwsza strona                            Druga strona legitymacji 
służbowej  
         legitymacji służbowej podoficera:         legitymacji służbowej szeregowego:            oficera, podoficera 
zawodowego      

                                                         i szeregowego 
zawodowego: 
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        - druk koloru czarnego                        - druk koloru czarnego                - druk koloru czarnego  

       

 
 

     

   

       

 

 

 

   Strony od trzeciej do ósmej legitymacji służbowej oficera w stopniu wojskowym generała (admirała), 
   oficera, podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego, druk koloru czarnego 
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Strony od dziewiątej do czternastej legitymacji służbowej oficera w stopniu wojskowym generała (admirała), 
oficera, podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego, druk koloru czarnego 
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Wzory opublikowane w Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 343.          

 

 

KSIĄŻECZKA WOJSKOWA (MON-Mu/89) 
 
Książeczka wojskowa składa się z dwudziestu stron wraz z okładkami o wymiarach 65 mm x 95 mm. Okładki 
wykonane z kartonu. Zewnętrzne strony okładek oklejone płótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie okładki 
(zewnętrznej) tłoczone folią srebrną godło państwa oraz napisy „SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ” i „KSIĄŻECZKA WOJSKOWA”. Wewnętrzne strony książeczki wykonane są na papierze z nadrukiem 
gilosza w kolorze zielonym. Napisy w książeczce wojskowej wykonane w kolorze czarnym, seria i numer książeczki 
wojskowej w kolorze czerwonym. 
 
1. Okładka książeczki wojskowej – str. 1 zewnętrzna: 
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1.  karton kaszerowany płótnem w kolorze zielonym, szyty, 
2.  napisy tłoczone koloru srebrnego, 
3.  wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, koloru srebrnego 

 
2. Okładka książeczki wojskowej – str. 2 wewnętrzna: 
 

 
1.  druk koloru czarnego, 
2.  seria i numer koloru czerwonego, 
3.  pierwszą fotografię zamieszcza się (z lewej strony) przy wydawaniu książeczki wojskowej, 
4.  drugą fotografię zamieszcza się po osiągnięciu wieku: 

a) 35 lat – w przypadku podoficera lub szeregowego rezerwy, 
b) 40 lat – w przypadku oficera rezerwy  
– o i ile jest to uzasadnione zmianą wyglądu zewnętrznego tego posiadacza. 

 
3. Strony od trzeciej do dziewiętnastej książeczki wojskowej – druk koloru czarnego. 
 

strona 1                   strona 2 
  

               
    

      
strona 3                      strona 4 
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    strona 5                     strona 6 
 

  
 

  strona 7                           strona 8 
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  strona 9                     strona 10 

 
  

 

 

 

             strona 11                     strona 12 
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              strona 13         strona 14 

 
 

             
Uwaga: książeczki wojskowe wg wzoru opublikowanego: 

1. w M. P. z 1995 r. Nr 32 poz. 374 i wydane do 31 grudnia 2005 r., 
2. w Dz. U. z 2004 r. Nr 212 poz. 2154 i wydane do 31 grudnia 2012 r., 

  nie podlegają wymianie i zachowują ważność na czas w nich oznaczony. 
 

 

 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2009 r., Nr 82, poz. 691. 
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LEGITYMACJA DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ 
LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH 

                                    Awers                                                                         Rewers 
 

  
 

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, 
wykonana z tworzywa sztucznego. 
Awers.  
1. Tło w kolorze jasno kremowym.  
2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów utworzonych 

z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego.  
3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami w formie 

grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie liści.  
4. Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. Poniżej 

tekstu ciemnoszara linia pozioma.  
5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji – alternatywny 

napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, albo 
„działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”  

Rewers.  
1. Tło w kolorze jasnym kremowym.  

2. W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia posiadacza legitymacji.  
3. Na środku znajduje się tekst czarną czcionką: 

– „Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji,  
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji, 
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji, 
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji,  
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był działaczem opozycji 
antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów politycznych”, albo „był działaczem opozycji 
antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych”  

4. W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem. 
5. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym 
nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem. 
6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:  

– „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, 
– poniżej znajduje się miejsce na podpis, 
– poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji.  

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1602 
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WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ 
 

 
 rewers  awers 
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OPIS LEGITYMACJI 
Legitymacja ma wymiary 74 mm x 208 mm, drukowana jest na papierze zabezpieczonym chemicznie, 
z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknami widocznymi w świetle dziennym i włóknami widocznymi w 
świetle UV, rozmieszczonymi nieregularnie. Tło jest giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym  
i oliwkowym. Na awersie i rewersie elementem giloszu jest znak graficzny Straży Granicznej, według 
wzoru określonego w odrębnych przepisach. 
 

 

Numeracja legitymacji, składająca się z jednej litery serii i sześciu cyfr, wykonana jest farbą koloru 
czerwonego aktywną w UV. 
Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana jest folią, w tym awers folią holograficzną. 

Awers: 
1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach: 

a) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, 
b) „STRAŻ GRANICZNA” – wykonany farbą optycznie zmienną w kolorze zielono-niebieskim, 

c) „Legitymacja służbowa”, 
d) „nr”, 
e) „ważna do:”, 
f) „JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA”, 
g) „STOPIEŃ”, 
h) „IMIĘ”, 
i) „NAZWISKO”, 

j) „NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA” – nr ewidencyjny funkcjonariusza składa się z 5 cyfr i 2 
liter; 

2) pod napisem „STRAŻ GRANICZNA”, z lewej strony, owalne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu 
przeznaczone na druk wizerunku funkcjonariusza; 
3) napisy drukowane różną czcionką w kolorze ciemnozielonym: 
a) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji 

państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek 
gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione 
instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy, 
w zakresie obowiązujących przepisów prawa.”, 
b) „Organ wydający legitymację:”, 
c) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ ”, 
d) „mp.”, 
e) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wydającego, 
f) „podpis wydającego”; 

4) białe pole w kształcie prostokąta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na 
wpisanie kodu kreskowego. 

Rewers: 
1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach: 

a) w górnej części – „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, 
 

b) w dolnej części – „STRAŻ GRANICZNA”; 
2) wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa 

granicznego koloru biało-czerwonego; 
3) napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do 

najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”. 
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         OKŁADKA LEGITYMACJI  

 

 Okładka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym 
z metalowymi okuciami w kolorze srebrnym oraz tłoczeniami w kolorze srebrnym: 
1) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”; 

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego; 
3) „STRAŻ GRANICZNA”. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014, poz. 983  
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH WDOWY/WDOWCA  
PO KOMBATANCIE I OSOBIE UPRAWNIONEJ 

wystawione przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
 

Zaświadczenie w okładkach z kartonu koloru jasnoseledynowego z nadrukiem w kolorze czarnym. 
Strony wewnętrzne z siatką koloru jasnozielonego. 
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LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO 
 

strona 1                                          strona 2  
 

   
 
Legitymacja pozioma, o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, koloru jasnoniebieskiego 
cieniowanego z naniesionymi liniami gilosza, wykonana z PVC. 
 
Strona 1  
 

 
1. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”. 
3. Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

1. po prawej stronie wizerunku orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF 
POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL 
DEFENCE”; 

2. pośrodku napisy: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO”, poniżej „SUFFERED 
VETERAN’S IDENTITY CARD”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru legitymacji, poniżej 
„SERIA I NUMER/SERIAL AND NUMBER”;  

3. po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, poniżej napis „NAZWISKO/SURNAME”, poniżej 
miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej napis „IMIĘ/FIRST NAME”, poniżej miejsce na dokonanie 
wpisu numeru PESEL, poniżej napis „NR EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL)”; 

4. pośrodku w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI/EXPIRATION TOGETHER 
WITH AN ID CARD”. 

 
Strona 2  
 
Napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 
1. w lewym górnym rogu napis „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL 

DEFENCE”, poniżej „ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY”;  
2. poniżej po prawej stronie napis „z up. DYREKTOR”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu; poniżej po lewej 

stronie napis „DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE”. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2012 r., poz. 229 
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LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO – FUNKCJONARIUSZA 
 

 str. 1                                                  str. 2  
 

   

 

Opis: 

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x 
85,6 x 0,76 mm. 

Strona nr 1: 

1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym. 
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,  

w kolorze srebrnym. 
3. Napisy w kolorze czarnym: 

1. po prawej stronie wizerunku orła: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF 
POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI”, poniżej 
„MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION”, 

2. centralnie: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA”, 
poniżej „SUFFERED OFFICER VETERAN’S IDENTITY CARD”, 

3. poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie „SERIA” i 
„NR” legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie 
„NAZWISKO / SURNAME”,  
po prawej stronie „SERIAL AND NUMBER”, poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie 
wpisu imienia, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME”, 

4. poniżej „NR PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej „PERSONAL 
NUMBER”. 

Strona nr 2: 

1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym cieniowanym. 
2. Napisy w kolorze czarnym: 

1. w górnej części z lewej strony: „Organ wydający legitymację / Issuing authority:”, poniżej 
„MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, poniżej „MINISTER OF 
INTERIOR AND ADMINISTRATION”, 

2. poniżej po lewej stronie „data wydania:”, miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz „r.”, 
poniżej „date of issue”, 

3. poniżej centralnie „Ważna wraz z dowodem tożsamości”, poniżej „Valid together with an ID 
Card”. 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1594 
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LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO – FUNKCJONARIUSZA 

AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 
  

Legitymacja pozioma, w postaci karty o wymiarach 54 mm x 86 mm, wykonana na papierze syntetycznym, 
obustronnie laminowana folią.  
 

strona 1                                                 strona 2  
 

 
 
Strona 1  
 

 
1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorach granatowym, pomarańczowym i zielonym.  
2. W prawym dolnym rogu legitymacji znajduje się znak graficzny wydrukowany farbą zmienną optycznie. 
3. W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Elementy graficzne aktywne w świetle UV. 
5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

1. RZECZPOSPOLITA POLSKA / THE REPUBLIC OF POLAND 
2. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO / INTERNAL SECURITY AGENCY 
3. LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO / SUFFERED VETERAN’S IDENTITY CARD 
4. SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER 
5. IMIĘ / FIRST NAME 
6. NAZWISKO / SURNAME 
7. NR PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL) 
8. WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD 

 
Strona 2  
 

 
1. Tło pokryte giloszem w kolorze pomarańczowo-zielonym. 
2. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

1. SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO / HEAD OF THE INTERNAL SECURITY 
AGENCY 

2. ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY 
3. PODPIS / SIGNATURE 
4. DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE 

 
Wzór opublikowany w Dz. U. z 2012 r., poz. 1060 
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LEGITYMACJA CYWILNEJ NIEWIDOMEJ OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH 
 
Okładka zewnętrzna — koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z napisem koloru 
granatowego.  
Wysokość legitymacji 103 mm, szerokość 68 mm. 
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       Wzór opublikowany w Dz. U. z 2007 r., Nr 24, poz. 153 

 

 

 


