
 
Od tego roku wprowadzany jest całkowicie nowy system legitymacji, dlatego uprzejmie prosimy 

o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do wypełniania wniosków. 

Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na stronie Zarządu Głównego AZS 

http://legitymacje.azs.pl 

INSTRUKCJA WYRABIANIA NOWEJ LEGITYMACJI AZS  

I POTWIERDZANIA CZŁONKOSTWA W KS AZS AWF KRAKÓW 

Przed rozpoczęciem tworzenia konta użytkownika należy przygotować: 

1. Niezbędne dane osobowo-teleadresowe. 

2. Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie). 

3. W przypadku ucznia/studenta – skan lub zdjęcie legitymacji uczniowskiej/studenckiej (przód i tył) 

oraz jej numer. 

4. Poprawny i na bieżąco używany adres e-mail, gdyż na jego adres przesłany zostanie login i hasło 

niezbędne podczas pierwszego logowania do systemu (dany adres e-mail może być przypisany tylko 

do jednego konta). 

5. Skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce, w przypadku wyrabiania 

legitymacji  ITIC – dla nauczycieli/wykładowców/trenerów. 

6. Odpowiednie środki do opłacenia składek i ubezpieczenia na koncie, z którego odbędzie się 

płatność online, ponieważ system skieruje do niego bezpośrednio po wypełnieniu wniosku.  

http://legitymacje.azs.pl/


 

1. Należy wejść na stronę  https://azs.sorga.pl/rekrutacja#Czlonkowie  

Lub https://azs.sorga.pl/user/notifications  – pokaże się panel logowania (dostępny po utworzeniu konta) 

oraz „Rekrutacja” – należy wybrać „CZŁONKOWIE” – do stworzenia profilu zawodnika 

  

https://azs.sorga.pl/rekrutacja#Czlonkowie
https://azs.sorga.pl/user/notifications


 

 

2. Następnie uzupełnić dane: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Data urodzenia, Płeć, Telefon, Data przystąpienia 

do AZS oraz należy wgrać swoje (właściciela legitymacji) zdjęcie. 

 

  

Przy znaku „?” pojawiają się dodatkowe 

objaśnienia jak poprawnie wpisać dane 

 lub czego dotyczą 



 

3. UWAGA! Należy wybrać odpowiednio Klub:  KS AZS Akademii Wychowania Fizycznego Kraków 

Błędne zaznaczenie spowoduje, że pieniądze NIE trafią na odpowiednie konto, a osoba NIE będzie 

członkiem naszego Klubu! 

Stąd szczególna prośba o uważne wypełnianie danych, gdyż ze strony naszego Klubu NIE będzie już dostępu 

do anulowania błędnych deklaracji (w razie pomyłki konieczne będzie ponowne wypełnienie wniosku i 

ponowna opłata!) 

  



 

4. Należy zaznaczyć „Tak” przy „Obywatelstwo polskie” – następnie uzupełnić PESEL, którego linijka 

automatycznie pojawi się w formularzu 

 

 

W przypadku opcji „Nie” – pojawi się do wypełnienia „Obywatelstwo” oraz „Numer dokumentu tożsamości” 

(wersja dla uczniów/studentów z zagranicy)  

 

  



 

5. UWAGA! Należy wybrać odpowiedni rodzaj legitymacji: 

 Legitymacja AZS (dla wszystkich członków AZS bez względu na wiek i status,  

 w tym dla dzieci poniżej 12 roku życia, seniorów, absolwentów, działaczy) 

 

 Legitymacja ISIC-AZS (dla członków AZS, którzy są studentami - bez ograniczenia wieku - lub 

 uczniami powyżej 12 roku życia) 

 

 Legitymacja ITIC-AZS (dla członków AZS, którzy są nauczycielami, wykładowcami akademickim lub 

 trenerami) 

 

  



 

6. Wybierając opcję ISIC należy: 

 z rozwijanej listy wybrać odpowiednio uczelnię/ „szkoła podstawowa”/ „szkoła ponadpodstawowa” 

 wgrać skan lub zdjęcie legitymacji studenckiej/ szkolnej 

 

 

Wybierając opcję ITIC należy: 

 z rozwijanej listy wybrać odpowiednio uczelnię / szkoła podstawowa”/ „szkoła ponadpodstawowa” 

 wgrać skan lub zdjęcie zaświadczenia o zatrudnieniu 

 

  



 

7. Następnie należy wybrać typ legitymacji: 

Elektroniczna i fizyczna – oznacza dostęp do elektronicznej wersji legitymacji, a dotychczasowa forma 

fizyczna (plastikowa karta) zostanie przesłana pocztą, w zależności od wybranej opcji.  

 Kwota do opłaty zostanie automatycznie powiększona w zależności o 10.00 zł lub 18.00 zł. 

 

Tylko elektroniczna – oznacza jedynie dostęp do elektronicznej wersji legitymacji (aplikacja/strona/PFD) 

UWAGA! Przy wyborze tej opcji, nie ma możliwości w późniejszym czasie dodrukowania „plastikowej” 

wersji legitymacji, jedyna opcja na jej uzyskanie jest przy zakładaniu konta. 

  



8. UWAGA! Należy wybrać odpowiednią sekcję i wariant ubezpieczenia  

  – OD TEGO UZALEŻNIONA BĘDZIE WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA SKŁADKI! 

 
(Szczegóły dotyczące danej polisy można sprawdzić na stronie: http://legitymacje.azs.pl  ) 

Warianty opłat dla sekcji SPORTU POWSZECHNEGO  

(studenci AWF startujący w rozgrywkach uczelnianych, sekcja lekkiej atletyki – dotyczy studentów, którzy 

wyłącznie startują w AMPach, studenci uczestniczący w treningach pod opieką trenerów należą do sekcji 

sportu wyczynowego): 

1. Polisa standard NNW - 6 500,00zł  + składka członkowska  – 80,00 zł 

2. Polisa komfort NNW - 25 000,00zł  + składka członkowska  – 125,00 zł 

3. Polisa sport NNW - 65 000,00zł  + składka członkowska  – 1035,00 zł 

 

Warianty opłat dla sekcji SPORTU WYCZYNOWEGO  

(w tym sekcja Masters, sekcja sportu osób z niepełnosprawnościami oraz działacze): 

1. Polisa standard NNW - 6 500,00zł  + składka członkowska – 150,00zł 

2. Polisa komfort NNW - 25 000,00zł  + składka członkowska  – 195,00 zł 

3. Polisa sport NNW - 65 000,00zł  + składka członkowska  – 1105,00 zł 

  

http://legitymacje.azs.pl/


 

9. Sekcje SPORTU 

POWSZECHNEGO 

 i wysokości 

składek: 

(studenci AWF 

startujący w 

rozgrywkach 

uczelnianych,  

sekcja lekkiej 

atletyki – dotyczy 

studentów, którzy 

wyłącznie startują 

w AMPach, 

studenci 

uczestniczący w 

treningach pod 

opieką trenerów 

należą do sekcji 

sportu 

wyczynowego) 

  



 

10. Sekcje SPORTU WYCZYNOWEGO i wysokości składek: 

(w tym sekcja Masters, sekcja sportu osób z niepełnosprawnościami oraz działacze) 

 

 

  



 

11. Przy wyborze sekcji sportu osób z niepełnosprawnościami należy uzupełnić dane  

Orzeczenia o niepełnosprawności 

W pozostałych sytuacjach należy zaznaczyć „Nie posiadam” 

 

   



 

12. Należy zaznaczyć zgodę/akceptację na przedstawione we wniosku punkty 

 

  



 

13. UWAGA! Należy wpisać poprawny i na bieżąco używany e-mail, gdyż na jego adres przesłany zostanie 

login i hasło niezbędne podczas pierwszego logowania do systemu (dany adres e-mail może być przypisany 

tylko do jednego konta) 

Oraz zaznaczyć „Zapoznałem się i akceptuje regulamin płatności online” 

 

 

 

W tym miejscu należy OSTATECZNIE SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ WSZYSTKICH WPISANYCH DANYCH: 

 Danych osobowych 

 Poprawnie wybranego Klubu (KS AZS Akademii Wychowania Fizycznego Kraków) 

 Rodzaju i typu legitymacji 

 Wybranej sekcji 

 Odpowiedniego wariantu ubezpieczenia 

 Poprawnie wpisanego e-maila  



 

14. Jeżeli wszystko się zgadza należy kliknąć „WYŚLIJ” 

W przypadku błędów w formularzu system podświetli je na czerwono i poda instrukcję, co należy poprawić 

by wniosek mógł zostać wysłany poprawnie. 

 

 

 

UWAGA! Na stronie pojawi się krótki komunikat, iż wniosek został przesłany 

poprawnie 

 

 i od razu załaduje się strona  

PŁATNOŚCI ONLINE (BLUE MEDIA) 

  



 

15. Ekran płatności 

systemu 

BLUE MEDIA 

(Można zapisać w 

razie problemów 

przypisany 

Nr zamówienia) 

Należy upewnić 

się, że  

adres e-mail jest 

poprawny 

Na dole strony 

wyświetli się 

całkowita kwota 

do zapłaty 

za składki i 

ubezpieczenie 

 

NA KONIEC 

Należy zaznaczyć 

odpowiedni 

sposób płatności i 

wybrać „Zapłać”.  



 

17. Następnie strona przekieruje do witryny wybranego sposobu płatności, który należy przejść według 

indywidualnych instrukcji banku i dokonać opłaty. 

 

W sytuacji poprawnie wypełnionego wniosku i dokonanej płatności, na adres e-mail zostanie przesłana 

informacja na temat akceptacji wniosku i danych do pierwszego logowania. 

Następnie należy ponownie wejść na stronę: https://azs.sorga.pl/user/notifications i użyć otrzymanych 

danych do logowania oraz postępować wg instrukcji zmiany hasła. 

Na profilu członka Klubu dostępna będzie elektroniczna wersja legitymacji do 

pobrania np. w formacie PDF. 

 

W sytuacji błędnie wypełnionego 

wniosku, zapytania prosimy kierować 

na adres legitymacje@azs.pl  

 

 

W razie problemów i pytań prosimy o 

kontakt mailowy: 

biuro@azs-awf.pl 

Lub telefoniczny: 

(12) 42 103 77  

w godzinach pracy biura:  

8:00 – 16:00 PON - PT 

https://azs.sorga.pl/user/notifications
mailto:legitymacje@azs.pl
mailto:biuro@azs-awf.pl

