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Nr sprawy ......... / .............- 540-............../........ Data zlożenia wniosku ........................./20.......

Miejsce na przypięcie 
spinaczem podpisanego 

zdjęcia  (wymagania 
stawiane zdjęciu opisane są 

na odwrocie formularza) / 
Place for photo (information 
about it - on second page of 

form)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI 

STUDENCKIEJ / ELECTRONIC STUDENT'S 
CARD ORDER FORM

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
WE WROCŁAWIU 

WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS

Nazwisko Studenta / Student's surname

Imiona studenta / Student's names

Nr albumu / No. of 
sdudent's records book 

nr PESEL / PESEL No. (does not apply to 
students from abroad who has not this no.)

Numer dowodu osobistego / Students 
from abroad: passport No.

─
(i d )

Kod pocztowy / Postal c Miejscowość stałego zamieszkania / City of permanent residence in Poland

Adres stałego zamieszkania / Address (street, etc.) of permanent residence in Poland

    Wpisać cyframi arabskimi np. 01, 02/ 
Use Arabic numerals, eg. 01, 02

Numer semestru / No. of semester

─ ─ 1 9
Data urodzenia / Date of birth Miejsce urodzenia / Place of birth (city)

Kraj urodzenia / Country of birth Obywatelstwo / Citizenship

Imię ojca / Father's name Imię matki / Mother's name

Dane kontaktowe wyłącznie na użytek dziekanatu niewpisywane do legitymacji / Contact data 
(only for dean's office use, not to place on student's card)

─ ─
Nr telefonu komórkowego / Mobile phone no. Nr telefonu stacjonarnego / Phone no.

nazwa stałej skrzynki poczty e-mailowej (opcjonalnie) / e-mail address



Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2006-11-02 (Dz.U. 2006 Nr 224, 
poz. 1634) oraz wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu  osobistego:

Zdjęcie musi być kolorowe

Zdjęcie  musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Zdjęcie musi ukazywać głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego 
oświetlenia twarzy.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z 
ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z 
nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami 
jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która 
ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest 
zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła.

Tło zdjęcia nie może być białe

Sylwetka na zdjęciu może stykać się jedynie z dolną krawędzią zdjęcia.

Na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty.  

Information about photo:
photo should comply with requirements of Minister of Science and Higher Education order (Dz.U. 2006 
Nr 224, poz. 1634) and requirements of ID photo – color picture of person taken without a hat and 
sunglasses, with left half-profile. Background must not be white and clothes have to stand out against 
background. Silhouette could touch only with bottom edge of the photo.

I, hereby undersigned, confirm that data on first page are true and I agree to processing and storing this 
information in Electronic Student’s Card System (System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) 
functioning according agreement between universities in Wrocław and in accordance of Polish law 
(Dz.U. 1997, nr 135, poz. 883 with alternations, 29.08.1997).

…………………………………………………….                            …………………………….
Place (city) date (day.month.year) personal signature

Conformation of receipt ESC

……………………….      ………………..                                   …………………………………... 
city date (dd/mm/yyyy) signature
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