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Zarządzenie Nr 108/20 

 
z dnia 29 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
__________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 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) oraz 
§ 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego, zwana dalej: „legitymacją”, 

jest wydawana nauczycielom akademickim zatrudnionym w ramach stosunku pracy  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej: „Uniwersytetem”,  

na czas trwania stosunku pracy. 

2. Legitymacja stanowi poświadczenie statusu nauczyciela akademickiego  

oraz uprawnienia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego 

transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego  

w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych 

imiennych, na podstawie odrębnych przepisów.   

 

§ 2 
1. Legitymacja jest wydawana w postaci plastikowej karty procesorowej z interfejsem. 
2. Ważność legitymacji jest potwierdzana przez Biuro Zarządzania Kadrami w układzie 

elektronicznym oraz przez umieszczenie w odpowiednim polu hologramu,  
z zastrzeżeniem terminów: 
1) co roku do 30 września – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego 

na czas nieokreślony; 
2) co semestr, odpowiednio do 28 lutego lub 30 września – w przypadku nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego na czas określony. 
 

  § 3 
1. Legitymacja jest wydawana na wniosek nauczyciela akademickiego. 
2. W celu wydania legitymacji nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczyć 

wniosek ze zdjęciem do Biura Zarządzania Kadrami. Wzór wniosku stanowi załącznik 
do zarządzenia. 

3. Za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji lub duplikatu pobiera się opłatę 
w wysokości określonej przez Rektora. Opłata nie podlega zwrotowi.  

4. Opłata za legitymację jest potrącona z wynagrodzenia za pracę nauczyciela 
akademickiego na rachunek bankowy Uniwersytetu. 

5. Opłatę za wydanie legitymacji pobiera się również w przypadku jej wymiany 
wynikającej z zaistnienia okoliczności: 
1) zmiany imienia/nazwiska nauczyciela akademickiego;  
2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela 

akademickiego;  
3) wyczerpania miejsca na przedłużanie legitymacji.  



6. W przypadku niezawinionego uszkodzenia legitymacji przez nauczyciela 
akademickiego (np. rozwarstwienie czy uszkodzenie chipu), jej wymiana  
jest bezpłatna. 

7. Nauczyciel akademicki posiadający legitymację ma obowiązek:  
1) zwrócić legitymację do Biura Zarządzania Kadrami w przypadku rozwiązania  

lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia; 
2) w przypadku utraty legitymacji, zgłosić ten fakt do Biura Zarządzania Kadrami  

w celu jej unieważnienia; 
3) w przypadku odzyskania utraconej legitymacji, zwrócić ją do Biura Zarządzania 

Kadrami w celu jej unieważnienia. 
 

           § 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 


