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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Legitymacja s∏u˝bowa nauczyciela, zwana
dalej „legitymacjà”, potwierdza zatrudnienie na stano-
wisku nauczyciela.

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

§ 2. 1. Legitymacj´ wydaje dyrektor szko∏y w ter-
minie 30 dni od dnia z∏o˝enia przez nauczyciela wnio-
sku o jej wystawienie.

2. Legitymacj´ wystawia si´ na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu

na podstawie mianowania lub umowy o prac´ za-
wartej na czas nieokreÊlony, z tym ˝e w trzecim ro-
ku, liczàc od roku jej wystawienia, legitymacja jest
wa˝na do koƒca lutego;

2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi za-
trudnionemu na podstawie umowy o prac´ zawar-
tej na czas okreÊlony.

§ 3. 1. Dyrektor szko∏y wydaje nowà legitymacj´
w przypadku: 
1) utraty dotychczasowej legitymacji;
2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bàdê

zmiany nazwy pracodawcy;
3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemo˝liwiajàcego

identyfikacj´ nauczyciela;
4) up∏ywu terminu wa˝noÊci legitymacji.

2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legity-
macji odzyska∏ utraconà legitymacj´, niezw∏ocznie
zwraca jà dyrektorowi szko∏y. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4
oraz ust. 2, dyrektor szko∏y stwierdza niewa˝noÊç do-
tychczasowej legitymacji. Stwierdzenia niewa˝noÊci le-
gitymacji dokonuje si´ poprzez jej przeci´cie. 

§ 4. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku
rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor
szko∏y anuluje legitymacj´ poprzez obci´cie jednego
z rogów legitymacji i zachowuje jà w aktach osobo-
wych nauczyciela.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1393)

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ NAUCZYCIELA

Strona 1

Strona 2

Opis:

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i w∏aÊciwoÊciach fizycznych zgod-
nych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 okreÊlonymi w normie ISO/IEC 7810.

2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na stronie 1 karty
oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone sà nast´pujàce elementy:
1) t∏o z elementami grafiki w kolorach CMYK;
2) elementy zabezpieczajàce wykonane technikà giloszowà, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286 i negatywo-

wymi bia∏ymi, o gruboÊci 0,25 pkt;
3) napis: „LEGITYMACJAS¸U˚BOWANAUCZYCIELA” wykonany w technice mikrodruku, na ca∏ej d∏ugoÊci karty, na bia-

∏ym pasku o szerokoÊci 0,4 mm przebiegajàcym poziomo w odleg∏oÊci 4,5 mm od dolnej kraw´dzi legitymacji, krojem
ArialCE o wielkoÊci 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286;

4) god∏o paƒstwowe o wysokoÊci 8,2 mm i napis „Rzeczpospolita Polska” w dwóch wierszach, wykonany krojem
ArialCEBold o wielkoÊci 4,5 pkt, w kolorze czarnym;

5) napisy na stronie:
a) 1:

— „LEGITYMACJA S¸U˚BOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem ArialCEBold o wielkoÊci 8 pkt, w kolorze bia∏ym
(z czarnym cieniem przesuni´tym wzgl´dem napisu o 0,18 mm w prawo i w dó∏),

— „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem ArialCEBold o wielkoÊci 6 pkt, w kolorze bia∏ym (z czarnym cie-
niem przesuni´tym wzgl´dem napisu o 0,18 mm w prawo i w dó∏),

— „NAZWISKO/SURNAME”, „IMIONA/NAMES”, „PODPIS POSIADACZA/HOLDER SIGNATURE”, wykonane kro-
jem ArialCEBold o wielkoÊci 3 pkt, w kolorze czarnym,
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b) 2, wykonane krojem ArialCEBold o wielkoÊci 3 pkt, w kolorze czarnym:
— „NAZWA PRACODAWCY/EMPLOYER NAME”,
— „LEGITYMACJA WA˚NA DO/EXPIRY DATE”;

6) bia∏y obszar przeznaczony na zdj´cie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odleg∏oÊci 3 mm od prawe-
go brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty.

3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone sà nast´pujàce dane:
1) na stronie 1:

a) kolorowe zdj´cie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczoÊci nie mniejszej ni˝ 300 dpi,
b) nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków ka˝dy oraz imi´ w dwóch wierszach do 14 znaków ka˝dy, wykonane

krojem ArialCEBold o wielkoÊci 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja „LITERY DU˚E”,
c) podpis posiadacza;

2) na stronie 2, krojem ArialCEBold o wielkoÊci 8 pkt, w kolorze czarnym: 
a) nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków ka˝dy, notacja „LITERY DU˚E”,
b) data wa˝noÊci legitymacji w formacie ddmmrrrr.


