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ZARZĄDZENIE NR 53 /2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej oraz zasad wydawania kluczy do 

pomieszczeń służbowych Uczelni 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Uczelni do posiadania Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej. 

Zasady składania wniosku o wydanie legitymacji są dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce 

dla pracowników. 

 

§ 2 

1. Kierownicy wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych zobowiązani są do przekazania do Działu 

Zarządzania Nieruchomościami zaktualizowanej listy pracowników, doktorantów,  osób  

zatrudnionych  na  podstawie  stosunku  cywilno-prawnego  (umowy  o dzieło, zlecenia) 

upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę (komórkę). 

2. Lista, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego,  

w przypadku pracowników numer Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, w przypadku pozostałych 

osób numer dowodu osobistego oraz numer pomieszczenia do którego dana osoba ma prawo pobrać 

klucz. 

 

§ 3 

Klucze do pomieszczeń będą wydawane na podstawie listy, o której mowa w § 2, znajdującej się na 

portierniach, po okazaniu - bez wezwania pracownikowi portierni: 

1) w przypadku pracowników Uczelni aktualnej Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, 

2) w przypadku pozostałych osób dowodu osobistego 

i sprawdzeniu przez portiera, że dana osoba figuruje na liście. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność za wydanie klucza osobie nieuprawnionej spoczywa na portierze. 

 

§ 5 

1. Ewidencję kluczy wypełnia własnoręcznie portier (wpisując imię i nazwisko pobierającego  

z Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (dowodu osobistego), datę, godzinę i numer 

pomieszczenia). 

2. Pobierający klucz potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. 

3. Fakt zwrotu klucza potwierdza własnoręcznym podpisem portier. 



 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

            

§ 6 

Centrum Obsługi Spraw Personalnych będzie na bieżąco informowało Dział Zarządzania   

Nieruchomościami o wszystkich zmianach w stanie zatrudnienia. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

10 kwietnia 2014 roku w sprawie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej oraz zasad wydawania kluczy 

do pomieszczeń służbowych Uczelni. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


