
Instrukcja przygotowania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS nr 1233 (Dz. U. Nr. 149 z dnia 9.08.2005) określa (par. 1 

pkt. 1d), zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać te same 

wymagania co zdjęcie do dowodu osobistego. 

 

Wymagania dotyczące zdjęć: 

1. POZYCJA GŁOWY 

a) Głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, równomiernie 

oświetlona (tzw. zdjęcie legitymacyjne). 

lub 

b) Twarz osoby fotografowanej skierowana prosto w obiektyw aparatu (en face) – 

prostopadle do osi aparatu usytuowanej na wysokości pomiędzy nosem a linią 

oczu (niedopuszczalna jest tzw. „ptasia” lub „żabia” perspektywa). Należy 

zachować symetrię w pionie – głowa nie może być przekrzywiona (zdjęcie do 

dowodów osobistych oraz dokumentów paszportowych). 

 

2. WYGLĄD TWARZY 

a) Kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami. 

b) Osoby z wrodzonymi bądź nabytymi wadami wzroku mogą załączyć fotografię         

w ciemnych okularach. 

c) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii 

przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności osoby, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu                    

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez należyty organ. 

d) Osoby, które noszą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania 

załączają fotografie przestawiającą osobę z nakryciem głowy. 

e) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii 

przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do 

grupy wyznaniowej. 

Osoby, o których mowa w pkt. b, c, d, i e nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą dowód 

osobisty lub inny ważny dokument tożsamości z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić 

w legitymacji. 

Zdjęcia należy dostarczyć w standardowej postaci tj. 45x35 mm, odbitki na papierze foto oraz 

w formie elektronicznej (plik JPEG). Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno posiadać 

rozmiar 300 *375 pikseli i rozmiar maksymalny 50 kilobajtów.  



 

Jeżeli fotografia nie będzie spełniać ww. wymagań trzeba ją jak najszybciej zastąpić 

nową poprawną fotografią. Jeśli wydrukowana legitymacja będzie zawierała 

niewłaściwe zdjęcie koszty wydrukowania duplikatu poniesie student. 


