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Procedura składania wniosków o wydanie mLegitymacji w CXIX 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie 

 

Aby złożyć wniosek o wydanie Legitymacji należy: 
a. drogą e-mailową na adres mlegitymacje@zlota58.edu.pl przesłać 

Wniosek o wydanie Legitymacji wraz z aktualnym zdjęciem ucznia, 

b. zapoznać się ze wskazaną we Wniosku dokumentacją, 

c. posiadać zainstalowaną aplikację mObywatel. 

 

Kolejność działań: 
1. Należy na stronie internetowej szkoły pobrać Wniosek o wydanie mLegitymacji: 

a. Wniosek o wydanie mLegitymacji dla rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

niepełnoletniego, lub 

b. Wniosek o wydanie mLegitymacji dla ucznia pełnoletniego. 

2. Wypełniony, podpisany i zeskanowany Wniosek wraz z aktualnym zdjęciem 
ucznia spełniającym wymogi zdjęcia dokumentowego (w formacie JPG lub 
JPEG o rozmiarze max. 5MB   i wymiarach   minimum    500x600    pikseli),    
należy    przesłać    pocztą    elektroniczną na adres 

mlegitymacje@zlota58.edu.pl przestrzegając poniższych wytycznych: 

a. mail powinien być zatytułowany: imię/imiona.nazwisko ucznia oraz informacja, 

do której klasy uczeń uczęszcza, 

np. AnnaMaria.Kowalska.klasa1a 

b. wniosek powinien zostać zatytułowany: Wniosek.imię/imiona.nazwisko 

ucznia.klasa: np. wniosek.AnnaMaria.Kowalska.klasa1a 

c. zdjęcie powinno być zatytułowane: Zdjęcie.imię/imiona.nazwisko 

ucznia.klasa: np. zdjęcie.AnnaMaria.Kowalska.klasa1a 

3. Należy zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. 

4.  Należy oczekiwać w dzienniku elektronicznym na informację o sposobie odbioru 

kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel. 

5. W usłudze Legitymacja szkolna aplikacji mObywatel należy zeskanować 

otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji. 
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