PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Dane osobowe wnioskodawcy
Pierwsze imię
Drugie imię
Nazwisko

Nr PESEL
Data urodzenia
Typ zgłoszenia
Proszę o*:
☐ wydanie nowej elektronicznej legitymacji studenckiej – w przypadku gdy elektroniczna
legitymacja jest wydawana pierwszy raz (tzw. oryginał ELS „A”)
☐ wystawienie duplikatu ELS – w przypadku gdy elektroniczna legitymacja studencka
została zgubiona, zniszczona lub skradziona**
☐ zmianę danych osobowych – w przypadku zmiany danych umieszczonych na elektronicznej
legitymacji studenckiej lub błędnie zamieszczonych danych
☐ wystawienie mLegitymacji studenckiej
**Uzasadnienie - w przypadku zniszczenia lub utraty podać okoliczności, datę oraz miejsce:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przekazuję potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie ELS. Potwierdzam, że dane
zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………........
(data, podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1. ELS jest dokumentem poświadczającym „status studenta” PWSZ AS w Wałbrzychu.
2. Prawo do posiadania elektronicznej legitymacji studenckiej mają studenci do dnia: ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta,
skreślenia z listy studentów. W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci
do dnia 31 października roku ukończenia studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Student, który utracił „status studenta” nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest niezwłocznie zwrócić ją PWSZ AS w Wałbrzychu.
4. Student odbywający studia jednocześnie na więcej niż jednym kierunku w PWSZ AS w Wałbrzychu posługuje się jedną elektroniczną
legitymacją studencką.
5. W przypadku zmiany przez studenta kierunku, stopnia lub formy studiów w ramach PWSZ AS w Wałbrzychu, student posługuje się
dotychczas posiadaną ELS. Stosowną adnotację umieszcza się w teczce akt osobowych studenta.
6. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK za podanie nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość wszystkich wprowadzonych danych.
Oświadczam, że zapoznałem się z moimi prawami i obowiązkami związanymi z ELS.

…………………………........
(data, podpis wnioskodawcy)
* właściwe zaznaczyć
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