
Zasady wydawania duplikatu dokumentów
w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

I. Postanowienia ogólne

Na  podstawie  §  19.  pkt.3  Rozporządzenia  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia
14  marca  2005r.  w  sprawie  zasad  wydawania  oraz  wzorów  świadectw,  dyplomów  państwowych
i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad
legalizacji  dokumentów  przeznaczonych  do  obrotu  prawnego  z  zagranicą  oraz  zasad  odpłatności
za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. nr 58, poz. 504 za zmianami):

„Za  wydanie  duplikatu  świadectwa,  dyplomu,  zaświadczenia  i  indeksu  oraz  za  legalizację
dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie
opłaty  skarbowej  od  legalizacji  dokumentu.  Za  wydanie  duplikatu  legitymacji  szkolnej  lub  legitymacji
przedszkolnej  dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się  opłatę  w wysokości  równej  kwocie  skarbowej
od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio
przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności."

II. Opłaty duplikatu

Zgodnie  z  załącznikiem  do  Ustawy  z  dnia  16  listopada  2006r.  o  opłacie  skarbowej  „Wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635) opłaty
wynoszą:

- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/indeksu – 26 złotych
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/ indeksu/ legitymacji szkolnej należy wnosić na konto
Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
oddział operacyjny w Zawierciu

80 2030 0045 1110 0000 0193 7210
z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu

Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawione ponownie.

III. Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w 
Zawierciu:

1. Pisemny wniosek/podanie o wydanie duplikatu ( odpowiednio załącznik nr 1, nr 2 lub nr 3),

2.  Kserokopię  dokumentu,  jeżeli  jest  w  posiadaniu  wnioskodawcy  (zniszczone  świadectwo/
zniszczoną legitymację/zniszczony indeks- w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu),

3.  Potwierdzenie  dokonania  opłaty skarbowej  za  duplikat  (odcinek  wpłaty lub  kserokopia)  -  po
uprzednim złożeniu podania,



4.  Aktualne zdjęcie (w przypadku wniosku o duplikat legitymacji szkolnej lub wniosku o duplikat
indeksu),

5.  Dowód  wniesienia  opłaty  za  przesłanie  duplikatu  świadectwa  listem  poleconym,  po
wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu,

6.  W przypadku,  gdy wnioskodawca o duplikat  świadectwa nie jest  osobą,  na którą wystawiono
oryginał  świadectwa  należy  przedstawić  upoważnienie  do  odbioru  duplikatu  przez  właściciela
dokumentu.

IV. Termin Załatwienia

Duplikat świadectwa lub indeksu wydaje się w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia podania - jeżeli
przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu
znajduje się w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu - po okazaniu dowodu osobistego lub innego
dokumentu  potwierdzającego tożsamość.  Jeżeli  Zespół  Szkół  im.  H.  Kołłątaja  w Zawierciu nie  posiada
dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, okres wydania
duplikatu wydłuża się. Odbiór duplikatu legitymacji szkolnej w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od dnia
wpłynięcia podania.

V. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Duplikat  świadectwa  odbiera  się  osobiście  przez  osobę  zainteresowaną  lub  przez  inne  osoby
posiadające upoważnienie do odbioru duplikatu przez właściciela dokumentu.

Duplikat  (świadectwa)  może  być  wysłany  pod  wskazany  we  wniosku/  podaniu  adres  po
wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu oraz po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za przesłanie
duplikatu świadectwa listem poleconym.

Duplikat  legitymacji/  duplikat  indeksu  obiera  się  osobiście  w  sekretariacie  w  Zespole  Szkoł
im. H. Kołłątaja w Zawierciu.


