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Zarządzenie Nr 112/21 

Rektora Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku 

z dnia 09 listopada 2021 roku 

 

w sprawie trybu wydawania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela 

akademickiego 

 
Na podstawie art. 122 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym   

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela 

akademickiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 689) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Legitymacja służbowa wydawana jest wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na czas trwania stosunku pracy. 

 

 

§ 2. 

1. W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki : 

1) składa w Biurze ds. pracowniczych: 

a) wniosek o wydanie legitymacji służbowej, którego wzór określa załącznik Nr 1 do 

zarządzenia; 

b) dowód uiszczenia opłaty za legitymację służbową lub zgodę na potrącenie opłaty za 

legitymację z wynagrodzenia wyrażoną na piśmie; 

2) przekazuje na adres email pracownika Biura ds. pracowniczych aktualną fotografię 

przedstawiającą wizerunek twarzy w sposób określony w przepisach prawa 

właściwych dla wydawania dowodów osobistych. 

2. Wniosek o wydanie legitymacji służbowej może zostać złożony w formie elektronicznej 

ze służbowego adresu poczty nauczyciela akademickiego. 

 

§ 3. 

1. Za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej pobiera się opłatę  

w wysokości 27,00 zł. 

2. Opłata za wydanie legitymacji służbowej może zostać wniesiona bezpośrednio  

na rachunek bankowy Uczelni o numerze 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001. 

3. Pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie opłaty za wydanie legitymacji służbowej 

z wynagrodzenia  za pracę.  

4. Opłata za wydanie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego nie podlega 

zwrotowi.  

5. Za wydanie duplikatu legitymacji służbowej pobiera się identyczną opłatę jak  

za jej wydanie. 

 

§ 4. 

Biuro ds. pracowniczych wydaje legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, prowadzi 

rejestr wystawionych i zwróconych legitymacji służbowych oraz potwierdza ważność 



legitymacji poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie 

hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. 

 

§ 5. 

1. Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego podlega wymianie w przypadku: 

1) zmiany imienia / nazwiska nauczyciela akademickiego; 

2) zmiany nazwy uczelni; 

3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela 

akademickiego; 

4) wyczerpania miejsca na przedłużanie legitymacji. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do wydania nowej legitymacji stosuje  

się odpowiednio przepisy § 2 i § 3.  

 

§ 6. 

Nauczyciel akademicki posiadający legitymację służbową ma obowiązek: 

1) zwrócić legitymację do Biura ds. pracowniczych w przypadku rozwiązania  

lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia, 

2) w przypadku utraty legitymacji, zgłosić ten fakt do Biura ds. pracowniczych, 

3) w przypadku odzyskania utraconej legitymacji, zwrócić ją do Biura ds. pracowniczych  

w celu unieważnienia. 

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Biuru ds. pracowniczych. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej                       

we Włocławku 

dr Robert Musiałkiewicz 

 
 

 

 

 


