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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.193.2017 

 

ZARZĄDZENIE NR 32 
z dnia 14 lipca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 10 z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie wydawania elektronicznej legitymacji współpracownikom  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz określenia jej wzoru 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 10 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wydawania 

elektronicznej legitymacji współpracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

oraz określenia jej wzoru, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie wydawania elektronicznej 

legitymacji współpracownika SGH emerytowanym pracownikom  

i współpracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz określenia jej 

wzoru”; 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Emerytowanym pracownikom, zwanym dalej emerytami, oraz 

współpracownikom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), którzy 

zawarli z SGH umowy cywilnoprawne, zwanym dalej współpracownikami, 

wydawana jest: 

1) w przypadku emerytów – na okres wskazany przez wnioskodawcę,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nie dłuższy niż 3 lata; 

2) w przypadku współpracowników – na czas obowiązywania umowy 

cywilnoprawnej, 

elektroniczna legitymacja współpracownika SGH, zwana dalej legitymacją.”; 
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3) w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko emeryta/współpracownika;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) fotografia z wizerunkiem emeryta/współpracownika;”; 

4) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Legitymacja jest indywidualnym dokumentem identyfikującym jej 

dysponenta, której nie należy udostępniać osobom trzecim.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za działania osób trzecich z wykorzystaniem legitymacji 

odpowiedzialność ponosi jej dysponent, chyba że osoba trzecia weszła 

w posiadanie legitymacji bez winy jej dysponenta.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Legitymacja identyfikuje emeryta/współpracownika w szczególności  

w systemach informatycznych oraz przy dostępie do pomieszczeń  

i urządzeń Systemu Centralnego Wydruku znajdujących się  

w budynkach SGH, zgodnie z przyjętymi zasadami korzystania z tych 

pomieszczeń i urządzeń.”; 

5) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Legitymację wydaje się: 

1) w przypadku emeryta, który zatrudniony był jako: 

a) nauczyciel akademicki: 

− na wniosek dziekana kolegium, w którym funkcjonuje lub 

funkcjonowała zatrudniająca emeryta jednostka SGH, albo, 

− na wniosek Rektora – jeżeli jednostka SGH zatrudniająca 

emeryta funkcjonowała w nieistniejącym już kolegium, 

b) pracownik niebędący nauczycielem akademickim – na wniosek 

kanclerza; 

2) w przypadku współpracownika – na wniosek kierownika jednostki 

SGH, z którą współpracownik współpracuje.”, 

b) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Do zgłoszenia dołącza się 

zdjęcie z wizerunkiem emeryta/współpracownika.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Emeryt/współpracownik odbiera legitymację osobiście w Dziale Spraw 

Pracowniczych. Przy odbiorze legitymacji jest on informowany o treści 

niniejszego zarządzenia i podpisuje zobowiązanie do stosowania się do 

jego postanowień jako warunku wydania legitymacji.”; 

6) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty legitymacji, 

emeryt/współpracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie Centrum Technologii Informatycznych w celu zablokowania 

legitymacji.”; 

7) w § 7: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Emeryt jest zobowiązany zwrócić legitymację w Dziale Spraw 

Pracowniczych ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 1  

pkt 1.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Legitymacja jest blokowana: 

1) w przypadku emeryta – z chwilą upływu okresu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 pkt 1; 

2) w przypadku współpracownika – z chwilą zakończenia 

obowiązywania zawartej z nim przez SGH umowy cywilnoprawnej. 

Za zablokowanie legitymacji odpowiada Centrum Technologii 

Informatycznych.”; 

8) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia; 

9) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

             wz. REKTORA 

 

            PROREKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 


