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       ZARZĄDZENIE NR 25/2015 
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       ZARZĄDZENIE NR 25/2015 

Zmiana nazwy 

Centrum Personalizacji 

na 

Centrum Kart Elektronicznych 
 

Strona www: 

www.cp.agh.edu.pl 
 

Kontakt: 

cp@agh.edu.pl 

http://www.cp.agh.edu.pl/


POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1, pkt 2 

„ELS obligatoryjnie wydawane są 
wszystkim studentom: 

 1) pierwszego roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
stopnia, 

 2) pierwszego roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego 
stopnia, niebędącym absolwentami studiów 
pierwszego stopnia w AGH.” 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1, pkt 3 

„Studenci pierwszego roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego 
stopnia, 
którzy po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w AGH kontynuują studia drugiego 
stopnia, 
utrzymują ELS, dotychczas posiadane na 
studiach pierwszego stopnia ELS.” 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1, pkt 4 i 5 

„4. Nową ELS otrzymują: 

 1) osoby ponownie rekrutujące się 
na studia w AGH, 

 2) studenci przenoszący się na AGH 
w trakcie trwania studiów. 
 

5. Osoby skreślone z listy studentów, 
przywrócone na studia w wyniku 
reaktywacji 

otrzymują ELS, posiadane przed 
skreśleniem z listy studentów.” 



UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA 
LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 
§ 3, pkt 2 

„Prawo do posiadania legitymacji 
studenckiej mają studenci: 

 
do dnia ukończenia studiów,  
 

zawieszenia w prawach studenta 
 

lub skreślenia z listy studentów, 

 
zaś w przypadku absolwentów studiów 
pierwszego stopnia – do dnia 31 października 
roku ukończenia tych studiów.” 

 



UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA 
LEGITYMACJI STUDENCKIEJ 
§ 3, pkt 3 i 4 

„3. Student oraz absolwent, który utracił 
prawo do posiadania legitymacji 
studenckiej, 

zobowiązany jest zwrócić ją Uczelni. 

 

4. W przypadku utraty legitymacji, 
student lub absolwent zobowiązany jest do 

niezwłocznego zawiadomienia Uczelni, 
a także zamieszczenia w prasie 
stosownego ogłoszenia, które jest 
podstawą rozliczenia z Dziekanatem.” 



Kiedy zwracać ELS do CKE ? 

1. Wymiana legitymacji: 

• zniszczone, 

• zmiana danych osobowych, 

• błędny wydruk (błąd AGH), 

• brak miejsca na hologramy. 

 

2. Po rekrutacji. 

 
 

  ZWROT DO CKE 



ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW 
I WYMIANY LEGITYMACJI 
§ 5, pkt 1 

„W przypadku utraty ELS wydawany jest jej 
duplikat […].” 
 

 UTRATA  ELS       OPŁATA 

 (ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ)      25,50 zł 

     

 
 

   

   DUPLIKAT 



ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW 
I WYMIANY LEGITYMACJI 
§ 5, pkt 2 

 

USZKODZENIE 
 

 

ZNISZCZENIE      
        

   

     

ZMIANA DANYCH 
(w tym danych osobowych) 
 
 

BRAK MIEJSCA NA HOLOGRAMY 

    

 

 

OPŁATA 

17 zł 



ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW 
I WYMIANY LEGITYMACJI 
§ 5, pkt 3 i 4 

„3. W przypadku stwierdzenia wadliwie 
działającego układu elektronicznego 
karty 

dopuszcza się bezpłatną wymianę ELS 
pod warunkiem, że karta była użytkowana 

przez studenta w okresie nie dłuższym niż 
12 miesięcy, liczonych od daty wystawienia 

ELS. 

4. O warunkach wymiany reklamacyjnej 
ELS, […], decyduje pracownik Centrum 
Kart Elektronicznych.” 



DRUK 

WEWNĘTRZNY 

CKE 



ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW 
I WYMIANY LEGITYMACJI 
§ 6, pkt 1 

„1. Student zobowiązany jest do 
 niezwłocznego zawiadomienia 
 Dziekanatu swojego Wydziału o 
 uszkodzeniu, zniszczeniu, zmianie 
 danych osobowych, zapisanych na 

 legitymacji studenckiej lub o jej utracie. 
 Zgłoszenie następuje poprzez 
 wypełnienie wniosku o wydanie ELS  
 według wzoru określonego w załączniku 
  nr 5 do niniejszego zarządzenia.” 





ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW 
I WYMIANY LEGITYMACJI 
§ 6, pkt 2 i 3 

„2. W przypadku utraty, upoważniony 
pracownik Dziekanatu przekazuje 
informacje o utracie ELS do 
Centrum Kart Elektronicznych, 
w celu opublikowania ogłoszenia na stronie 
internetowej Centrum Kart Elektronicznych AGH. 

 

3. Ogłoszenie, […] publikowane jest przez okres 
21 dni od daty 

zgłoszenia utraty ELS przez studenta.” 

 





PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI WYDANYCH 
ELS 
§ 13, pkt 2 i 3 
 

„2. Przedłużenia ważności karty ELS dokonuje się 
wyłącznie studentom, którzy uzyskali wpis na 
kolejny semestr potwierdzony na podstawie 
odpowiedniej adnotacji w systemie Dziekanat.XP 
lub w indeksie na stronach 4-6 w przypadku 
studentów, którzy posiadają indeks. 

3. W przypadku absolwentów pierwszego 
stopnia, przedłużenia ważności legitymacji 
studenckiej dokonuje się do dnia 31 października 
roku, w którym ukończyli studia pierwszego stopnia 
na podstawie odpowiedniej adnotacji w systemie 
Dziekanat.XP w odniesieniu do daty złożenia 
egzaminu dyplomowego.” 



KONTROLA, NADZÓR I 
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU ELS 
§ 19 i 20 

UCI – techniczny administrator SELS 

 

Kanclerz – „zarządza uprawnieniami 
dotyczącymi dostępu do poszczególnych 
obszarów układów pamięci blankietów ELS” 

 

Prorektor AGH ds. Kształcenia –  

sprawuje „nadzór nad prawidłowym stosowaniem 
niniejszego zarządzenia” 



ZAMAWIANIE ELS 
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 25/2015 

 „1.   Baza danych ELS tworzona jest poprzez 
 elektroniczny transfer danych 
 z systemu Dziekanat.XP.” 

 

„2.1. Upoważniony pracownik Dziekanatu składa      
w Centrum Kart Elektronicznych 

pisemny wniosek o wykonanie ELS                                       
(wydrukowany z systemu Dziekanat.XP) 
wraz z kolorowym zdjęciem studenta. „ 

 

 



1. Brak miejsca na hologramy. 
2. Nowy student. 
3. Poprawa danych (błąd AGH). 
4. Utracono wersję papierową 

(oryginał ELS). 
5. Utrata legitymacji. 
6. Wydanie pierwszej legitymacji. 
7. Wydrukowano. 
8. Wymiana legitymacji papierowej 

na ELS. 
9. Zmiana adresu. 
10.Zmiana nazwiska i adresu. 
11.Zmiana numeru PESEL. 
12.Zniszczenie legitymacji. 

Powody personalizacji 

Uwagi: 

1. Jakość danych. 
2. PESEL obcokrajowców. 
3. Polski adres. 
4. Zgoda do MPK. 
5. Data i podpis. 
6. Zdjęcie – kolorowe! 
7. Opisywanie zdjęć. 

Dziekanat.XP/Dane studenta/Dodatkowe/Zamówienie legitymacji 

Proszę o zmianę 

zdjęcia studentowi 



Imię i nazwisko 

„imię do 24 znaków 

oraz nazwisko w 

dwóch wierszach, 

do 28 znaków każdy 

[…]” 

Adres 

„[…] w dwóch 

wierszach, do 40 

 (w praktyce 30) 

znaków każdy […]” 

Zdjęcie 

„kolorowe zdjęcie […] o 

wymiarach 20 mm x 25 

mm w rozdzielczości co 

najmniej 300 dpi” 

 

Załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
(Dz. U. Nr 201, poz. 1188) 



Przypomnienie – Załącznik nr 4 
Wydawanie oryginałów i duplikatów ELS 

 

„3.1 Centrum Kart 

Elektronicznych 

dokonuje 

personalizacji karty 

ELS w ciągu 

7 dni roboczych 

od dnia przekazania 

wniosku przez 

upoważnionego 

pracownika 

Dziekanatu Wydziału.” 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 2, pkt 3 

 

„W sprawach związanych z wydawaniem ELS 
dla studentów 
występują pracownicy Dziekanatów 
upoważnieni przez Dziekana Wydziału” 



Ważny dokument 

zgodnie z Rozporządzeniem 

MNiSW, powinien znajdować się 

w teczce osobowej studenta. 

Dodano 

w nowym Zarządzeniu 

Ważne 

pouczenie studenta o 

zwrocie legitymacji 



Centrum Kart Elektronicznych 
§ 9, pkt 3 

Centrum Kart Elektronicznych obciąża 
jednostkę Uczelni, dla której wykonuje 

personalizację notą wewnętrzną, 
wystawianą na koniec każdego miesiąca. 

 

 

      

      Dział Ekonomiczny 

     Pan Maciej Wojtaszek 

  e-mail: mawoj@agh.edu.pl 

              tel. 47-98 

mailto:mawoj@agh.edu.pl


PODSUMOWANIE 

AGH 

Centrum 
Kart 

Elektroni-
cznych 

Dziekanat 



PYTANIA 

 

 

 

 

 



 
 

Dziękuję za uwagę! 
 


