
Katowice, dnia …………...……….. r. 

 

WNIOSEK 

o wystawienie / wymianę / legitymacji służbowej* 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 

2. Stanowisko …………………………………………………………………………………….. 

3. Miejsce zatrudnienia …………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się zwrócić legitymację w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na potrącenie przez Dział Płac z mojego wynagrodzenia 

za pracę opłaty za wydanie/wymianę/legitymacji służbowej kwoty 4,00 zł.** 

 

...…………………………………….. 
    (podpis nauczyciela akademickiego) 

 

*  zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji 

służbowej nauczycielowi akademickiemu (Dz. U. nr 139 poz. 990) – art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30. 08. 2018 r., poz. 1669). 

 

** opłata za wydanie legitymacji pobierana jest na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami) – art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30. 08. 2018 r., poz. 1669). 
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