
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                 Zakopane , dnia ................................ 

 DANE WNIOSKODAWCY   
(proszę wypełniać drukowanymi literami) 

 

............................................................................ 
(imiona) 

                                                                                               Dyrektor 

…………………………………………………                                            Liceum Ogólnokształcącego  
(nazwisko)                                                                                                                               ul. Słoneczna 1 

34-500 Zakopane  
………………………………………………… 
(nazwisko rodowe) 

 

………………………………………………… 
PESEL 

 

………………………………………………….. 
(data i miejsce urodzenia) 

 

............................................................................. 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………. 
 (nr telefonu) 
 

…………………………………………………   
(klasa, nazwa szkoły,  rok ukończenia)                                                                                         

                                                                                                          

Wniosek o wydanie duplikatu  
 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu: 

świadectwa dojrzałości*/promocyjnego*/ukończenia szkoły*/ legitymacji szkolnej*: 
 liceum   gimnazjum   liceum dla dorosłych*  legitymacji szkolnej  
  

Oświadczam, że 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(krótki opis, co stało się z oryginałem świadectwa / legitymacji szkolnej*) 

 
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, 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 Liceum Ogólnokształcącego im. 

Oswalda Balzera w Zakopanem. 

Duplikat dokumentu odbiorę osobiście / proszę przesłać na mój 

adres……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26zł 

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł 

Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, duplikatów także zasad lega lizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności  

 (Dz.U. z 2007r. Nr 140, poz. 987 z późn. zm.) oraz Ustawa o opłaci skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) 

                                                                                                     

Opłatę należy wpłacić na konto:                                               ..........................................................                                                                                                        
                                                                                                                       (data i podpis ) 
Liceum Ogólnokształcące 
34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1 

Numer rachunku 25 8821 0009 0000 0003 0036 0002 
Podhalański Bank Spółdzielczy, 34-500 Zakopane ul. Kościuszki 2  
 

Załączniki:* 

 Dowód wpłaty, 

 Zdjęcie do legitymacji, 

 Upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu ( w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wystawiono 

oryginał świadectwa/ legitymacji szkolnej) 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera 

                         34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1 

 018 2014620  lo.balzer@gmail.com 


