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ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art.122 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz 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), zarządzam  

co następuje: 

§1. 

1. Legitymacja służbowa wydawana jest na wniosek nauczyciela akademickiego.  

2. Elektroniczne legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego (ELSNA) wydaje Centrum 

Spraw Pracowniczych. 

3. Koszt wydania legitymacji wynosi 17 złotych (siedemnaście złotych). 

4. Złożenie wniosku jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na potrącenie kwoty, o której mowa 

w ust.3, z wynagrodzenia za pracę lub z wypłacanego świadczenia związanego z pracą. 

5. Wniosek o wydanie pierwszego egzemplarza legitymacji należy składać w formie 

elektronicznej poprzez: https://elsna.agh.edu.pl . 

6. W przypadkach, o których mowa w §2 ust. 7, wniosek o wydanie kolejnego egzemplarza 

legitymacji należy składać w sekretariacie Centrum Spraw Pracowniczych. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

7. Do wniosku, o którym mowa w ust.6, należy dołączyć aktualną kolorową fotografię  

o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm i w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, 

przedstawiającą wizerunek twarzy w sposób określony w przepisach właściwych dla wydania 

dowodów osobistych. 

8. Wniosek o wydanie kolejnego egzemplarza legitymacji można również złożyć w formie 

elektronicznej, tj. mailowej z użyciem służbowego adresu pocztowego nauczyciela 

akademickiego. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiar 236 pikseli x 295 

pikseli, plik ze zdjęciem powinien być zapisany w formacie JPG i mieć rozmiar nie większy niż 

50 kilobajtów. Wniosek wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres: elsna@agh.edu.pl .  

9. Szczegółowe wymogi dotyczące zdjęć do legitymacji podane są na stronie 

https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/wymogi-zdjec-do-els-eld-oraz-lsna/ 

§2. 

1. Ważność legitymacji potwierdza się: 

a) co rok - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony, 

b) co semestr - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony. 

2. Ważność legitymacji będzie potwierdzona odpowiednio: 

a) do 30 września, 

b) do końca lutego lub do 30 września. 

3. Ważność legitymacji potwierdza się przez umieszczenie właściwego hologramu w kolejno 

oznaczonych polach legitymacji. 

4. Legitymacje prolonguje (przedłuża ważność) Sekcja Dokumentów Publicznych.  

5. Legitymacja traci ważność z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy  

z nauczycielem akademickim. 

6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie 

Centrum Spraw Pracowniczych o utracie legitymacji. 

7. Nauczyciel może wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego egzemplarza legitymacji  

w przypadku: 

a) utraty legitymacji;  

b) zmiany imienia lub nazwiska; 
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c) zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji w sposób uniemożliwiający identyfikację 

posiadacza; 

d) wyczerpanie miejsca na umieszczenie hologramu przedłużającego ważność legitymacji.  

8. Wydanie kolejnego egzemplarza legitymacji odbywa się w trybie określonym w §1. 

9. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do zwrotu legitymacji służbowej w przypadku 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zwrotu należy dokonać najpóźniej w ostatnim 

dniu zatrudnienia. 

10. Wraz z wnioskiem o wydanie kolejnego egzemplarza legitymacji służbowej, w przypadkach 

określonych w ust. 7 pkt b – d, należy dokonać zwrotu wymienianej legitymacji. 

11. Zwracane legitymacje należy składać w Sekretariacie Centrum Spraw Pracowniczych. 

§3. 

1. Legitymacje nauczycielom akademickim wydaje Centrum Spraw Pracowniczych. 

2. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym, aktualnie legitymacje przekazywane 

będą do macierzystych jednostek administracyjnych nauczyciela akademickiego i tam za 

pisemnym potwierdzeniem wydawane.  

§4. 

Legitymacje służbowe nauczycieli akademickich wydane przed 1 października 2020 r. tracą 

ważność dnia 15 października 2021 r. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


