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• mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja 

mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej 

rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. 

Aplikacja udostępnia następujące usługi: 

– mTożsamość (Android, iOS) – wymaga Profilu Zaufanego (PZ), 

– mLegitymacja szkolna (Android), 

– mLegitymacja studencka (Android), 

– mPojazd  (Android, iOS) – wymaga PZ,  

– eRecepta  (Android) – wymaga PZ,  

– Polak za granicą  (Android) – wymaga PZ. 

• Instalacja nie jest skomplikowana i nie wymaga 

wychodzenia z domu. 

• Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ 

mObywatel 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/
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mLegitymacja studencka 

• mLegitymacja studencka to legitymacja studencka w 

telefonie. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW  jest to 

dodatkowy dokument i nie zastępuje tradycyjnej 

legitymacji. 

• Pokazując ją na ekranie smartfona użytkownik potwierdza, 

że jest studentem, może zatem skorzystać z ulg i 

zwolnień.  

• Może również potwierdzić swoje dane użytkownikowi 

aplikacji mWeryfikator (imię, nazwisko, ważność, zdjęcie). 

• Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka 

 http://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/ 

2019/03/mnisw_mLegitymacja-Studencka.pdf    
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Jak student może uzyskać mLegitymację? 
 

• Proces dla uczelni 

– Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji. 

– Przekazanie przez uczelnię danych aktywnych studentów, 

którzy wyrazili chęć otrzymania mLegitymacji, przez 

dedykowany portal przy pomocy Profilu Zaufanego (PZ). 

– Pobranie przez uczelnię informacji o wydanych 

mLegitymacjach przez dedykowany portal przy pomocy PZ. 

– Przekazanie studentom danych potrzebnych do pobrania 

mLegitymacji z MC na aplikację mobilną (QRcode, hasło). 

– Przekazanie przez uczelnię danych o zastrzeżonych 

legitymacjach przez dedykowany portal przy pomocy PZ. 

• mLegitymacja jest ważna tak długo jak ELS, czyli przez 

semestr, powyższe czynności trzeba zatem powtarzać co 

semestr oraz gdy student lub jego ELS zmienia stan. 
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Obrazek pochodzi z prezentacji MC/NASK 
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Obrazek pochodzi z prezentacji MC/NASK 
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Jak student może uzyskać mLegitymację? 
 

• Proces dla uczelni 
– Podpisanie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji. 

– Sukcesywne przekazywanie przez uczelnię do MC przez 

publiczne API (usługi sieciowe) danych o: 

• złożonych przez studentów zleceniach, 

• zgubionych legitymacjach (zastrzeżonych), 

• skreślonych studentach, posiadających mLegitymację. 

– Sukcesywne pobieranie przez uczelnię z MC przez publiczne API 

(usługi sieciowe) danych o: 

• zrealizowanych zleceniach – przekazanie studentom danych 

potrzebnych do pobrania mLegitymacji z MC na aplikację 

mobilną (QRcode, hasło). 
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Jak student może uzyskać mLegitymację? 
 

• Proces dla studenta 
– Uruchom swoją uczelnianą aplikację mobilną. 

– Zamów mLegitymację. 

– Gdy dostaniesz powiadomienie, że mLegitymacja jest gotowa, to 

ją zainstaluj. 

– Gdy zbliża się koniec terminu ważności mLegitymacji, to ją 

przedłuż.  

– Gdy mLegitymacja Ci się znudzi, to ją unieważnij. 
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Mobilny USOS 

1. Mobilny USOS to aplikacja mobilna dla studentów i 

nauczycieli akademickich. 

2. Mobilny USOS sięga do bazy USOS za 

pośrednictwem USOS API.  

3. Wersja demonstracyjna systemu jest dostępna w 

instalacji USOS DEMO. 

4. Mobilny USOS  powstaje w ramach projektu "e-UW - 

rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego 

związanych z edukacją", który jest współfinansowany 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt jest 

realizowany w latach 2016-2019. 

https://www.euslugi.uw.edu.pl/
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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Mobilny USOS 
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mLegitymacja – czy to się przyjmie? 

1. Pierwsza bariera została pokonana – student może 

uzyskać mLegitymację na własne życzenie, w dowolnym 

czasie, bez pośrednictwa uczelnianej administracji. 

2. Ale ELS niesie dodatkowe funkcjonalności – dostęp do 

pomieszczeń, bramka w bibliotece, bilet miejski. 

3. Jednym ze sposobów rozpowszechnienia usługi może 

być udostępnienie metod uwierzytelniania za pomocą 

mLegitymacji w usługach Uczelni (bezpiecznego 

przekazania danych Studenta w celu potwierdzenia jego 

tożsamości). 

4. MC/NASK pracują nad rozwiązaniem tego problemu. 
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A co w przyszłości, czyli podsumowanie 

1. Właściwie po co nam dodatkowo plastikowa legitymacja, 

która wymaga: 

  drukarek, blankietów, hologramów,  

  drukowania, przedłużania, naklejania, 

  wydawania, odbierania, niszczenia, 

  jest podatna na przekręty, 

  degraduje środowisko ... 

2. Czy ktoś jeszcze pamięta papierowe indeksy? 

3. Przyszłość to mLegitymacja  


