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Informacja prasowa 
 
 
Ponad 145 tys. emerytów i rencistów pobrało już mLegitymację 

Emeryci i renciści coraz chętniej sięgają po elektroniczną mLegitymację, która dostępna jest  
w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Korzysta z niej już ponad 145 tys. osób, w tym 6,7 tys.  
z województwa kujawsko-pomorskiego. Zdecydowanie częściej pobierają ją kobiety niż 
mężczyźni.  

Od stycznia 2023 r. osobom, które nabyły uprawnienia do emerytury lub renty ZUS wydaje 
mLegitymację.  Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy 
użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. Na koniec stycznia z elektronicznej legitymacji 
korzystało już ponad 145 tys. osób – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie kujawsko-pomorskim 

Zdecydowanie częściej mLegitymację pobierają kobiety niż mężczyźni. To rozwiązanie najbardziej 
przypadło do gustu grupie wiekowej 62-72 lata (ok. 60 proc.), następnie grupie 52-62 lata (20 proc.) 
oraz 72-82 lata (10 proc.). Największa ilość mLegitymacji została zainstalowana przez emerytów  
(84 proc.).   

Najwięcej mLegitymacji zostało pobranych w 4 województwach: śląskim, mazowieckim, 
wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w podlaskim i świętokrzyskim. Na Kujawach i Pomorzu 
elektroniczną legitymację pobrało 6,7 tys. świadczeniobiorców.  

Elektroniczny dokument działa jak tradycyjny. Dzięki mLegitymacji można m.in. potwierdzić prawo 
do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z ulg oraz zniżek. Ci, którzy chcą mieć tradycyjną 
legitymację, powinni złożyć o nią wniosek (formularz ERL)-dodaje rzeczniczka. 

Pobranie mLegitymacji jest bardzo proste. Należy rozpocząć od zaktualizowania zainstalowanej 
wcześniej na smartfonie aplikacji mObywatel. Jeśli jej jeszcze nie mamy na swoim urządzeniu 
mobilnym, to możemy ją ściągnąć ze sklepów Google Play i App Store. Następnie uruchamiamy 
aplikację mObywatel i na jej pulpicie wybieramy „Dodaj dokument”. Na wyświetlonej liście 
dokumentów należy wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”. Co istotne, jeśli wcześniej nie 
pobraliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić w aplikacji 
swoją tożsamość, dodać „Dowód osobisty”, a następnie dodać „Legitymację emeryta-rencisty”. 
 
Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej 
wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie karty plastikowej jest aktualna  zgodnie  
z terminem jej ważności. 
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