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ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 102
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zasad wydawania i potwierdzania ważności
elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), 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, zwana dalej „legitymacją”, dla nauczyciela akademickiego,
zwanego dalej „nauczycielem” lub „wnioskodawcą”, wystawiana jest wyłącznie
nauczycielom zatrudnionym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
§2
1. Wniosek o wystawienie legitymacji nauczyciel przekazuje do Biura Kadr:
1) za pośrednictwem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
zwanym dalej „systemem EZD”, poprzez jego przekazanie na konto
SEKRETARIAT BIURA KADR, albo
2) osobiście.
2. Wniosek przekazywany w systemie EZD powinien zostać zaakceptowany przez
wnioskodawcę poprzez jego dwukrotne kliknięcie w monit załącznika.
3. Wniosek złożony osobiście należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
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§3
1. Wniosek o wystawienie legitymacji zawiera:
1) imię;
2) nazwisko;
3) nazwę jednostki, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki;
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobranie opłaty za wydanie legitymacji.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kolorową fotografię.
3. Fotografię w wersji elektronicznej w formacie JPG należy:
1) dołączyć do wniosku w systemie EZD albo
2) przesłać na adres mailowy Biura Kadr: kadry@sgh.waw.pl (wyłącznie
w sytuacji, gdy wniosek o wystawienie legitymacji przekazywany jest osobiście).
4. Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020
r. poz. 332, 695, 875 i 1517) fotografia powinna:
1) być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetlaniem,
obejmować wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, w ubiorze odróżniającym się
od tła, z sylwetką stykającą się jedynie z dolną krawędzią zdjęcia;
2) mieć wymiar co najmniej 20 mm x 25 mm, rozdzielczość nie mniejszą niż 300
dpi, rozmiar co najmniej 500 x 635 pikseli (format 4:5), a maksymalny rozmiar
pliku nie może przekroczyć 2 MB.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
§4
Ważność legitymacji potwierdza się poprzez aktualizację danych w układzie
elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach
legitymacji:
1) co rok – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas
nieokreślony;
2) co semestr – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas
określony.
§5
1. W przypadku utraty legitymacji albo w innych, uzasadnionych sytuacjach, na
wniosek nauczyciela wydawana jest nowa legitymacja.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
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3. Nauczyciel akademicki, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą
legitymację jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu odnalezionego dokumentu
do Biura Kadr.
4. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku ustania stosunku pracy.
5. Legitymację należy zwrócić do Biura Kadr, najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania stosunku pracy.
§6
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pobiera opłaty za wydanie legitymacji.
2. Opłata za każdorazowe wydanie legitymacji wynosi 17 zł.
§7
Legitymacje dla nauczycieli, wydane zgodnie z niniejszym zarządzeniem, zastępują
legitymacje wydane na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), które utraciły
ważność z dniem 30 września 2020 r.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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