
Załącznik nr 4 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA PRZEZ SZKOŁY ARTYSTYCZNE  

LEGITYMACJI SZKOLNYCH, E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH I mLEGITYMACJI SZKOLNYCH 

 

1. Legitymacje szkolne w postaci papierowej drukuje się na kartonie offsetowym, o grama-

turze nie mniej niż 250 g/m2, zadrukowanym na awersie i rewersie tłem giloszowym  

w kolorze różowym Pantone 182 U. 

2. Legitymacja szkolna w postaci papierowej ma wymiary 72 na 103 mm. 

3. Legitymacja szkolna w postaci papierowej posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka 

Frank Ruhl Libre. 

4. Legitymacje szkolne w postaci papierowej opatruje się w miejscach oznaczonym  

we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej szkoły artystycznej o średnicy 20 mm. 

5. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, 

która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym. 

6. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymia-

rach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych 

formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność mu-

szą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą 

ISO/IEC 10373.  

7. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice 

offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pan-

tone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; 

Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową 

nanoszone są dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. 

Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. 

8. Pole zdjęcia o wymiarach 26 mm na 19 mm jest umieszczone na awersie blankietu  

e-legitymacji szkolnej w odległości 5,5 mm od lewej krawędzi i 17 mm od górnej krawę-

dzi. Pole jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości  

co najmniej 300 dpi) techniką druku termotransferowego. 

9. Element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie — O VI® — jest umieszczony na 

awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w polu o wymiarach 13,5 na 8,2 mm. 

10. Na rewersie blankietu e-legitymacji szkolnej jest umieszczone rozjaśnione pole, przezna-

czone na umieszczenie w procesie personalizacji dodatkowych informacji lub usług wy-

nikających z działalności statutowej danej szkoły artystycznej, w tym kodowanych za 

pomocą kodu kreskowego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrek-

tor szkoły artystycznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

W rozjaśnionym polu można również umieszczać numer układu mikroprocesorowego. 



11. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikro-

teksty) z napisami „Legitymacja szkolna” i „MKiDN”. 

12. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wiel-

kości czcionki — napis „RP”. 

13. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja 

szkolna”. 

14. Blankiet e-legitymacji szkolnej przystosowany jest do personalizacji techniką druku ter-

motransferowego. 

15. 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 kolo-

rze 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); 

2)  na rewersie napis: 

a)  „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-

portu 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 „ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n” w kolorze czarnym 

(Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt. 

16. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy doku-

mentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa, przeznaczona do kodowa-

nia dodatkowych informacji i usług, w tym związanych z przejazdami za pomocą środ-

ków transportu publicznego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala 

dyrektor szkoły artystycznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego 

ucznia. 

17. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem. 

18. Hologram o wymiarach 13,5 na 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że 

przy próbie odklejenia hologram ulega autodestrukcji, jest wykonany w technice 2D/3D 

i posiada wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. 



19. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji 

szkolnej. 

20. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły 

wpisuje się imię (imiona) i nazwisko dyrektora szkoły. 

21. mLegitymacja szkolna jest dokumentem elektronicznym przechowywanym na urządze-

niu mobilnym, który posiada następujące elementy warstwy wizualnej: 

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 legi-

tymacji 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 uro-

dzenia, 

—  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: 

—  symbol � albo × odpowiednio w przypadku ważnej albo nieważnej mLegity-

macji 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 artystycznej zawierający: 

—  nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”, 

—  napis informujący o nazwie szkoły artystycznej, 

—  napis informujący o adresie szkoły artystycznej, 



—  napis informujący o numerze telefonicznym szkoły artystycznej, stanowiący 

element funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne ze 

szkołą artystyczną, 

—  napis „Dyrektor szkoły: [t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię 

(imiona) i nazwisko dyrektora szkoły artystycznej, 

i)  napis „Czas okazania [d]”, w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę oka-

zania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu w urządzeniu mobil-

nym, 

j)  napis „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”; 

3)  stopkę aplikacji. 

22. 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. 
 


