Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów
świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności
Podstawa prawna:



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( poz. 170 ),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r., poz. 1827 ).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający
zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy
oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora
szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem
przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) – do pobrania w sekretariacie
uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej.
3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne.
4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie
opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych wydanych przez szkołę.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do
dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa
(załącznik nr 2) - do pobrania w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony
internetowej.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.
5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia
oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
6. Duplikat świadectwa zawiera:
 na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
 dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
 nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
 datę wystawienia duplikatu,
 podpis dyrektora szkoły,
 pieczęć urzędową.
7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji
przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku
telefonicznie lub pisemnie.
8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby
posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym.

9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
10.Opłatę za duplikat dokonuje się tylko przelewem bankowym na rachunek:

Bank PKO BP 77 1020 2892 0000 5202 0590 9181

XV Liceum Ogólnokształcące
Al. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków

Załącznik nr 1: wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
……………………., dnia ………….20…r.
(miejscowość)

(data)

Nazwisko: ……………………………………….
Nazwisko rodowe: ……………………………….
Imiona: …………………………………………..
Pesel:
Data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………..
……………..……………………
tel. kontaktowy:……………………………………
DYREKTOR
XV Liceum Ogólnokształcącego
Al. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków
W związku z: u

utraceniem1

wskazanego niżej dokumentu3

zniszczeniem2

Legitymacji szkolnej
Proszę o sporządzenie jego duplikatu, wydanego przez:
XV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w 20.…roku.
Opłata za wydanie duplikatu w wysokości 9 złotych.
Duplikat dokumentu:

odbiorę osobiście4
……………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 233 Kodeksu Karnego 5, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.
W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do XV Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie.

……………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

ADNOTACJE XV LO
Potwierdzam odbiór duplikatu

Potwierdzam wpłatę w kwocie 9 zł
za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Data …………………………
………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

…………………………………
(dział księgowości)

1,2,3,4 odpowiednie zaznaczyć znakiem „x”
5 Art. 233 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Załącznik nr 2: wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
……………………., dnia ………….20…r.
(miejscowość)

(data)

Nazwisko: ……………………………………….
Nazwisko rodowe: ……………………………….
Imiona: …………………………………………...
Pesel:
(dotyczy świadectw wydanych po 2011 r.)

Data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………..
……………..……………………
tel. kontaktowy:……………………………………
DYREKTOR
XV Liceum Ogólnokształcącego
Al. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków
W związku z: u

utraceniem1

Świadectwa dojrzałości

zniszczeniem2

wskazanego niżej dokumentu3

świadectwa ukończenia szkoły

świadectwa szkolnego

Proszę o sporządzenie jego duplikatu, wydanego przez:
XV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w …....…roku.
Opłata za wydanie duplikatu w wysokości 26 złotych.
Duplikat dokumentu:

odbiorę osobiście4

odbierze osoba upoważniona5

……………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 233 Kodeksu Karnego 6, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.
W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do XV Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie.

……………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy )

ADNOTACJE XV LO
Potwierdzam odbiór duplikatu

Potwierdzam wpłatę w kwocie
26 zł za wydanie duplikatu
świadectwa

Data …………………………

…………………………..
……………………………

………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

(dział księgowości)

1,2,3,4,5 odpowiednie zaznaczyć znakiem „x”
6 Art. 233 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

