ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI
Zgłaszanie zapotrzebowania na legitymację jest możliwe jedynie za pośrednictwem maila
skierowanego do Biura OIRP.
Dokonywanie zamówienia legitymacji przez pracownika Biura OIRP w PWPW jest możliwe
wyłącznie za pomocą programu - Systemu Obsługi Radców Prawnych – w postaci
elektronicznej, co spowoduje, że nie będzie konieczna wizyta radcy w siedzibie OIRP w celu
podpisania wygenerowanego na miejscu wniosku.
Jednak warunkiem wygenerowania przez System wniosku o legitymację jest:
a) zapewnienie istnienia w systemie właściwych danych ewidencyjnych posiadacza legitymacji
(wszelkie dane mamy w systemie),
b) zapewnienie istnienia w systemie zdjęcia posiadacza legitymacji (odpowiedzialność za
przekazanie prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny)
System nie umożliwi wygenerowania wniosku o legitymację w przypadku nie spełnionych
wymagań co do zdjęcia, które trzeba przesłać.
Rodzaje legitymacji:
1) w postaci karty z mikroprocesorem stykowym i bezstykowym w kwocie 80 zł (po
dokupieniu
we własnym zakresie certyfikatu, możliwe będzie składanie za jej
pośrednictwem podpisu
elektronicznego);
2) w postaci karty z mikroprocesorem bezstykowym w kwocie 32 zł.
Legitymacja wykonana będzie w unikatowej technologii PVC PCP polegającej na powiązaniu
personalizacji z procesem produkcji karty. Poszczególne warstwy karty zawierające druk offsetowy,
całkowitą personalizację, są łączone podczas procesu laminowania.

Wymagania dla zdjęć kolorowych do legitymacji:
Zdjęcie paszportowe (front twarzy) lub lewy półprofil (dowód osobisty, prawo jazdy).
Cechy zdjęcia twarzy:

Zdjęcie kolorowe lub czarnobiałe spełniające wymagania normy ISO/IEC 19794-5:2005
dla zdjęć biometrycznych typu Full Frontal lub wymagania stawiane zdjęciom do dowodu
osobistego oraz prawa jazdy. Tło zdjęcia powinno być białe i jednorodne. Składowe RGB koloru
tła powinny zawierać się w zakresie wartości 250 – 255.
Parametry pliku ze zdjęciem twarzy:

Dopuszczalny format pliku graficznego: JPEG, JPG
Format: 3:4
Przestrzeń barw: RGB, głębia kolorów: 24 bity
Rozdzielczość zdjęcia: min. 480 x 640 pikseli, maks.1200x1800px (preferowana niższa)
Stosunek wysokości zdjęcia do szerokości zdjęcia mieści się w przedziale
1,25..1,34>
Minimalny rozmiar: 100KB Maksymalny rozmiar: 2MB (preferowany mniejszy)
Zalecane jest ustawienie poziomu kompresji JPEG dla jakości nie mniejszej niż 80/100.
Wymagania dla mikroprocesora:
Karta hybrydowa, zawierająca dwa niezależne mikroprocesory, z interfejsem stykowym
i z interfejsem bezstykowym. Mikroprocesor z interfejsem stykowym, umożliwiać będzie wgranie
certyfikatów kwalifikowanych .Mikroprocesor z interfejsem bezstykowym w standardzie MiferePlus,
kompatybilny z Mifare Classic, o pojemności 2KB z 7-bitowym, unikalnym numerem seryjnym.

Zgłoszenie zapotrzebowania na legitymację z określeniem wybranego typu legitymacji oraz
z załączonym plikiem ze zdjęciem i potwierdzeniem wpłaty (na konto Izby), należy przesłać
do OIRP Kielce na adres e-mail : izba@oirpkielce.pl

