
Zarządzenie Nr 206/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zasad wydawania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie 

legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2316) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Legitymacja służbowa wydawana jest nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie na czas trwania stosunku pracy. 

 

§ 2 

W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki składa w Dziale Kadr: 

1) wniosek o wydanie legitymacji służbowej, którego wzór określa załącznik do Zarządzenia; 

2) aktualną fotografię w wersji elektronicznej przesłaną na adres: kadry@umlub.pl, 

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

przedstawiającą wizerunek twarzy zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodu 

osobistego, o których mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 816, z późn. zm.); 

3) dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji służbowej. 

 

§ 3 

1. Za wydanie lub wymianę legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 32,00 zł. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest na rachunek bankowy Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie nr 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188, Bank PKO BP S.A. 

 
§ 4 

Dział Kadr wydaje legitymacje służbowe, 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 podlega odpłatnej wymianie zgodnie z § 3 w przypadku zmiany imienia, 

nazwiska, utracenia, uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela 

akademickiego. 

2. Legitymacja służbowa podlega wymianie bez dodatkowych opłat w przypadku zmiany nazwy 

Uczelni lub wyczerpania miejsca na przedłużanie ważności legitymacji. 

3. Wymiana legitymacji służbowej papierowej na legitymację w formie elektronicznej karty 

nie podlega opłacie. 

4. Utratę legitymacji należy zgłosić do Działu Kadr. Utraconą a odzyskaną legitymację należy 

zwrócić do Działu Kadr w celu unieważnienia. 
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5. Nauczyciel akademicki posiadający legitymację służbową ma obowiązek zwrócić legitymację do 

Działu Kadr w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, najpóźniej w ostatnim 

dniu zatrudnienia. 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 55 Rektora Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego 

w Lublinie z dnia 15 września 2006 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za 

wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 

 Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki 

 Prof. dr hab. Kamil Torres 

 


