
Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328
i Nr 104, poz. 708 i 711) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nauczyciel akademicki w czasie trwania sto-
sunku pracy otrzymuje, na swój wniosek, legitymacj´
s∏u˝bowà, poÊwiadczajàcà zatrudnienie na stanowisku
nauczyciela akademickiego, zwanà dalej „legityma-
cjà”. 

2. Wzór legitymacji zosta∏ okreÊlony w za∏àczniku
do rozporzàdzenia. 

§ 2. 1. W przypadku utraty legitymacji nauczyciel
akademicki zg∏asza ten fakt rektorowi, a rektor wysta-
wia jej duplikat. 

2. Duplikat legitymacji wystawia si´ wed∏ug wzoru
okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia. Na
pierwszej stronie u góry umieszcza si´ napis „DUPLI-
KAT”. 

3. Nauczyciel akademicki, który odzyska∏ utraconà
legitymacj´ po otrzymaniu duplikatu, niezw∏ocznie
zwraca jà rektorowi. Rektor uniewa˝nia zwróconà legi-
tymacj´.

§ 3. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku: 

1) zmiany imienia, nazwiska, nazwy uczelni lub sta-
nowiska, na którym zatrudniony jest nauczyciel
akademicki; 

2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemo˝liwiajàcego
identyfikacj´ nauczyciela akademickiego; 

3) wyczerpania miejsca na wpisy przed∏u˝ajàce wa˝-
noÊç legitymacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, rektor
niezw∏ocznie uniewa˝nia dotychczas posiadanà legity-
macj´ i wystawia nowà legitymacj´.

§ 4. Nauczyciel akademicki jest obowiàzany zwró-
ciç legitymacj´ rektorowi w przypadku rozwiàzania
lub wygaÊni´cia stosunku pracy. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2006 r.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
20 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawia-
nia legitymacji s∏u˝bowej nauczycielowi akademickiemu
(Dz. U. Nr 17, poz. 145), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 275
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnic-
twie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r.
Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji s∏u˝bowej nauczycielowi akademickiemu

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U.
Nr 131, poz. 912).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 27 lipca 2006 r. (poz. 990)

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO


