
ZARZĄDZENIE R - 44/2008 

Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 25 listopada 2008 r. 

 

w sprawie:  ustalenia zasad wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) 

i obiegu dokumentów związanych z wydaniem ELS. 

 

 

Na podstawie:  

- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), 

- regulamin studiów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego wprowadzonego 

w życie zarządzeniem R-21/2007 z dnia 8 października 2007 r., 

z a r z ą d z a m,      co następuje: 

 

 

I. Ustalam następujące Zasady wydawania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS): 

 

§ 1 

 

1. Legitymacja studencka jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta 

przysługujących mu praw.  

2. ELS pełni równocześnie funkcję karty bibliotecznej umożliwiającej dostęp do biblioteki 

Politechniki Radomskiej. Wykorzystywanie dalszych możliwości technicznych ELS będzie 

następowało stopniowo wraz z rozwojem infrastruktury Uczelni. 

3. Przewiduje się współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie poszerzania możliwości 

wykorzystania karty ELS o nowe funkcje. 

4. Uprawnieniami dotyczącymi dostępu do poszczególnych obszarów układów pamięci 

blankietów ELS zarządza Rektor.  

5. Wysokość opłat za wydanie ELS i duplikatów określa odrębne zarządzenie Rektora. 

 

§ 2 

1. Obsługą systemu personalizacji zajmuje się Centrum Sieciowo-Komputerowe (CSK)  

Politechniki Radomskiej. W CSK funkcjonuje stanowisko komputerowe do prowadzenia 

spraw związanych z wydawaniem ELS dla wszystkich wydziałów Uczelni, zwane Centrum 

Personalizacji (CP). 

2. Centrum Personalizacji obsługuje centralną bazę danych ELS, zawierającą informacje 

niezbędne do przeprowadzania procesu personalizacji kart ELS. Baza danych zawiera: dane 

osobowe studenta, numery albumów, fotografie studentów, numery edycji legitymacji oraz 

numery interfejsów (stykowego oraz bezstykowego) wydanych kart ELS.   

3. Dane osobowe gromadzone w bazie ELS mogą być przetwarzane wyłącznie na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

4. Centrum Sieciowo-Komputerowe ma obowiązek zachowania szczególnych zasad 

bezpieczeństwa wydawania i użytkowania ELS. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

informacji zamieszczonych w ELS ponosi Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  
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§ 3 

 

1. Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zostali przyjęci na studia 

drogą elektronicznej rekrutacji (IRK), zgłaszają się po odbiór legitymacji do dziekanatu 

Wydziału, w którym podejmują studia.  

2. Studenci, którzy nie przechodzili elektronicznej rekrutacji a także studenci:  

- wyższych lat studiów zainteresowani wymianą legitymacji papierowej na ELS, 

- ubiegający się o wydanie duplikatu ELS,  

- w przypadku zmiany danych osobowych lub błędnych danych studenta umieszczonych 

na karcie,  

       wypełniają „Formularz/Wniosek zgłoszeniowy o wydanie ELS” w formie elektronicznej, 

zamieszczony na stronie www. Politechniki Radomskiej. Wzór „Formularza/Wniosku 

zgłoszeniowego o wydanie ELS” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Wypełniony „Formularz/Wniosek” należy złożyć w dziekanacie.  

4. Upoważniony pracownik dziekanatu, poprzez system do obsługi ELS, zgłasza ELS do 

wykonania do Centrum Personalizacji. Zgłoszenia do wydruku legitymacji należy dokonać 

również dla studentów pierwszego roku studiów.  

5. Centrum Personalizacji, na podstawie informacji dostarczonych do bazy danych Uczelni, 

wykonuje w terminie do 7 dni personalizację graficzną i elektroniczną.  

6. Spersonalizowane karty elektroniczne przekazywane są protokolarnie upoważnionym 

pracownikom dziekanatów.  

7. Aktywacji karty ELS, nadania i przedłużania ważności dokonują upoważnieni pracownicy 

dziekanatów, posiadający bezpieczny podpis elektroniczny, poprzez aktualizację danych 

zapisanych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie odpowiedniego hologramu z datą 

ważności legitymacji.  

8. Przedłużenia ważności ELS można dokonywać wyłącznie dla ostatnio wydanej (ważnej) 

karty ELS. Przedłużenia dokonuje się co semestr.  

9. Student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu 

Wydziału, w którym studiuje o zniszczeniu lub utracie ELS. Zgłoszenie następuje poprzez 

wypełnienie „Formularza/Wniosku  o wydanie ELS”. 

10. Wydanie ELS w związku z wymianą legitymacji papierowej, ze zmianą danych osobowych 

studenta, zniszczenia dotychczasowej legitymacji, nakłada na studenta obowiązek zwrócenia 

dotychczas używanej legitymacji. W przypadku zagubienia lub kradzieży legitymacji 

student dołącza do wniosku potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej.  

11. Proces ponownej personalizacji ELS z powodu błędnych danych studenta lub ich zmiany nie 

jest procesem wydawania duplikatu. Dotychczasowa ELS wraz z wnioskiem przekazywana 

jest do Centrum Personalizacji.   

12. Otrzymanie legitymacji studenckiej a także duplikatów, student potwierdza własnoręcznym 

podpisem. Potwierdzenie odbioru przechowywane jest w aktach osobowych studenta.  

13. Wymiana legitymacji papierowej na ELS będzie następować sukcesywnie uwzględniając 

możliwości Uczelni.  
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§ 4 

 

1. Sprawy związane z wydawaniem studentowi ELS, duplikatów legitymacji, przedłużaniem 

ważności dokonują kierownicy dziekanatów lub uprawnieni pracownicy dziekanatów. 

2. Procedura określająca tryb nadawania uprawnień pracownikom oraz wzór upoważnienia 

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

 

II.  Ustalam następujący Obieg dokumentów związanych z wydaniem ELS:  

 

§ 5 

 

1. Legitymacje ELS - blankiety i hologramy - stanowią druki ścisłego zarachowania i podlegają 

rozliczeniu ilościowemu. Centralną ewidencję druków prowadzi Centrum Sieciowo- 

Komputerowe, a wydziałową ewidencję pobranych blankietów - upoważnieni pracownicy 

dziekanatów.  

2. Zakupu blankietów i hologramów, na każdy rok akademicki, na podstawie pisemnych 

zamówień złożonych przez kierowników poszczególnych dziekanatów dokonuje Dział 

Informatyzacji, który przekazuje je do Centrum Sieciowo-Komputerowego. 

3. Dla zakupionych i przyjętych druków - blankietów ELS i hologramów – Centrum Sieciowo- 

Komputerowe prowadzi Centralną Księgę blankietów legitymacji elektronicznych 

i hologramów.  

§ 6 

 

1. Na podstawie złożonego przez kierowników dziekanatów zamówienia, hologramy 

wydawane są upoważnionym pracownikom dziekanatów, za potwierdzeniem odbioru.   

2. Liczba zamówionych hologramów powinna być uzależniona od liczby elektronicznych 

legitymacji studenckich będących w użytkowaniu. 

3. Wydawane hologramy posiadają naniesioną datę określającą termin ważności legitymacji.  

4. Hologramy uszkodzone, zniszczone lub niewykorzystane zwracane są do Centrum 

Sieciowo-Komputerowego. 

5. Przed złożeniem kolejnego zamówienia upoważniony pracownik dziekanatu dokonuje 

rozliczenia pobranych hologramów. Wzór raportu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.    

6. Dziekanaty zobowiązane są do sporządzenia semestralnego zestawienia przeprowadzanych 

operacji przedłużania ważności ELS w układzie stykowym karty oraz naklejanych 

hologramów. 

§ 7 

 

1. Centrum Sieciowo-Komputerowe prowadzi rejestr wydanych ELS i duplikatów w formie 

elektronicznej. Oryginał ELS oznacza się  numerem albumu i literą "A", duplikaty oznacza 

się numerem albumu dodając kolejne litery alfabetu. 
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2. W oparciu o rozliczenia  druków przekazane przez dziekanaty, Centrum Sieciowo- 

Komputerowe sporządza rozliczenie z wykorzystania blankietów ELS i hologramów. Wzory 

rozliczeń określają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.  

 

§ 8 

 

1. Blankiety ELS oraz hologramy będące brakami, zniszczone, uszkodzone lub 

niewykorzystane podlegają fizycznemu zniszczeniu. 

2. Zniszczenie odbywa się komisyjnie. Przewodniczącym komisji jest Kierownik Działu 

Informatyzacji, który powołuje pozostałych jej członków: przedstawiciel jednego 

z dziekanatów i  przedstawiciel Centrum Sieciowo-Komputerowego. Z przebiegu 

zniszczenia sporządza się protokół. 

§ 9 

 

Za przestrzeganie postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są Kierownicy 

Dziekanatów, Kierownik Działu Informatyzacji i Dziekani Wydziałów, każdy w zakresie 

swojego działania. 

 

§ 10 

 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam 

Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich.  

 

§ 11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od roku akademickiego 2008/2009.  

 

 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

dr hab. inż. Mirosław Luft 

profesor nadzwyczajny 

 

 

 

 


