
 

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS) PO 27 LUTEGO 2023 R. 

 

Student otrzymuje na Politechnice jedną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS). 

Osoby, które studiowały w Uczelni już wcześniej, u których dane osobowe nie uległy 
zmianie, zachowują swoje dotychczasowe ELS. 

Osoby, które zostały przyjęte na studia w PBŚ po raz pierwszy, lub których dane 
osobowe uległy zmianie składają Wniosek o ELS. 

Wniosek o ELS można złożyć od 27 lutego 2023 r. wyłącznie w USOSweb (moduł 
Podania), po dokonaniu wpłaty (do podania w USOSweb nie ma obowiązku załączania 
dowodu wpłaty). 

Opłatę za wydanie ELS w wysokości 22,00 zł należy wpłacić na nowy numer konta 
bankowego do opłat należności związanych z tokiem studiów.  

Odbiór ELS będzie możliwy w Centralnym Dziekanacie po złożeniu ślubowania,  
tj. po 27 lutego 2023 r., w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu ślubowania  
i oświadczeń w formie elektronicznej (w USOSweb), jednak nie wcześniej niż  
po 14 dniach od daty wpływu wniosku do PBŚ. 

Dane do wypełnienia polecenia przelewu o wydanie ELS: 
- nazwa odbiorcy:   Politechnika Bydgoska 

Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 
- nr rachunku odbiorcy: indywidualny numer konta do opłat związanych  

z tokiem studiów 
- kwota:   22,00 zł*  
- nazwa zleceniodawcy:  imię i nazwisko oraz dane adresowe 
- tytułem:   ELS** 
_____________________ 

* Opłata wymagana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661), w części dotyczącej wysokości 
opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów pobieranych od studentów przyjętych na I rok 
studiów od roku akademickiego 2019/2020 (wyciąg z rozporządzenia dostępny jest na stronie 
internetowej Politechniki w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce STUDIA (link: Opłaty 
studenckie/ pkt 8). 

** W przypadku przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów w tytule wpłaty należy zaznaczyć 
również nazwę Wydziału. 

Uwaga: 

Ze względu na termin ogłoszenia wyników rekrutacji (23.02.2023 r. - czwartek) i rozpoczęcia 
semestru letniego (27.02.2023 r. – poniedziałek) w przypadku rezygnacji ze studiów (złożonej 
w formie pisemnej) opłata za wydanie ELS nie podlega zwrotowi. 

Dane kontaktowe i adresowe Centralnego Dziekanatu dostępne są na stronie internetowej 
Politechniki: www.pbs.edu.pl (w zakładce STUDENT/ CENTRALNY DZIEKANAT) 
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