OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Legitymacja studencka, którą student otrzymuje po immatrykulacji w formie
papierowej lub elektronicznej, jest dokumentem poświadczającym status studenta.
Nie jest jednak dokumentem, którym student może wyłącznie rozporządzać albowiem
Uczelnia ma obowiązek zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa systemu wydawania
i użytkowania legitymacji studenckiej.
W ramach tego systemu Uczelnia prowadzi rejestr wydanych legitymacji.
Student jest tylko posiadaczem, a nie właścicielem legitymacji. Prawo do posiadania
legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach
studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego
stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów (§ 5, 7, 9 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji
przebiegu toku studiów).
Student traci prawo do posiadania legitymacji i zobowiązany jest ją zwrócić
niezwłocznie w przypadku:
- prawomocnej decyzji o zawieszeniu w prawach studenta,
- prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy studentów,
- prawomocnego orzeczenia o wydaleniu studenta z Uczelni,
- rezygnacji ze studiów.
Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Uczelni o:
- zniszczeniu lub utracie legitymacji,
- podania w formie pisemnej okoliczności w jakich nastąpiło zniszczenie lub utrata
legitymacji. Wzór zawiadomienia i wniosku o wydanie duplikatu znajduje się w Dziekanacie
i na stronie internetowej Uczelni.
Nie ma prawnego obowiązku ogłaszania w mediach utraty legitymacji studenckiej.
Jednakże w trosce o bezpieczeństwo własne (kradzież tożsamości, posłużenie się legitymacją
przez przestępcę) wskazane jest zawiadomienie o kradzieży policji, a w przypadku zgubienia
tego dokumentu – ogłoszenie w lokalnej prasie na swój koszt o unieważnieniu legitymacji.
Ogłoszenie ma to znaczenie, iż – w razie roszczeń osób, które poniosły szkodę
wskutek posłużenia się utraconym dokumentem – wykazać można dowodem zgłoszenia,
iż dochowano należytej staranności podając do publicznej wiadomości utratę ważności tego
dokumentu.
Należy na koniec podkreślić, że w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997 N.
88, poz. 553 ost. Zm. 2005 r. N. 180, poz. 1493) – Kodeks Karny za przestępstwa zagrożone

karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch uważa się
umyślne zniszczenie,
ukrywanie lub usunięcie dokumentu, którym posiadacz nie ma prawa wyłącznie rozporządzać
(art. 276 k. k.) albo zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 274 k. k.).
Dlatego, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną, legitymację – po ustaniu prawa do jej
posiadania – należy niezwłocznie zwrócić Uczelni. To samo dotyczy duplikatu legitymacji.

Zapoznałam/em się z treścią informacji
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