
Otwock, 10.09.2019 r.

               Zarządzenie nr 2a/19/20

  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

   z dnia 10.09.2019 

w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, 

                                         świadectw i innych druków szkolnych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 20019 poz 1000) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r.(Dz.U z 2019 r. poz 1700 z późn.zm.)

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

§1

Wprowadzam w Zespole Szkole Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku procedury

i opłaty za: wydawanie duplikatu - opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od

legalizacji dokumentu; wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - opłata w wysokości równej

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

§2

1. Procedury stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wysokość aktualnych opłat zawiera załącznik do procedur.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
    DYREKTOR

                              /-/
                                mgr inż. Monika Chudek



    

                            Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
z dnia 10.09.2019 r.

               Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa  szkolnego,  
                       dyplomu i pobierania opłaty za te czynności w Zespole Szkól Nr 2   

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

                                                                                                         

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2019r poz. 1000)
2. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1700.  z  póżn.  zm.)  w  sprawie  świadectw,  dyplomów
państwowych i innych druków.

3. Statut Technikum Nr 2.
4. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2.

                           I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W  przypadku  utraty  oryginału  legitymacji  szkolnej  rodzice  ucznia  i  uczeń  mogą
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 szkoły lub na stronie internetowej www.nukleonik.pl

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty.
3. Za wydanie  duplikatu  legitymacji  szkolnej  pobiera  się  opłatę  w wysokości  równej

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
4. Termin wykonania duplikatu bez zbędnej zwłoki.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych/dyplomów.

1. W przypadku  utraty  oryginału  świadectwa/dyplomu   absolwent  może  wystąpić  do
dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu z podaniem przyczyny
ubiegania się o duplikat oraz określeniem:   
-rodzaju świadectwa/dyplomu.
-roku ukończenia szkoły.

Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu,
- klauzule informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Za wydanie  duplikatu  świadectwa/dyplomu pobiera  się  opłatę  w wysokości  równej
kwocie opłaty skargowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna
do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu szkoły oraz została przekazana



opłata  za wystawienie duplikatu,  wydaje się go bez zbędnej  zwłoki nie później  niż
w terminie 1 miesiąc

5. Jeżeli nie została przedłożona pełna dokumentacja wnioskodawca zostaje zobowiązany
do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

6. Duplikat  wystawia  się  na  druku  obowiązującym  w  okresie  wystawienia  oryginału
z tym,  że duplikat  świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku, którego
wzór określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

7. Duplikat zawiera:
- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
- dane zgodne z dokumentacją przebiegu nauczania,
- na końcu dokumentu wyrazy „ oryginał podpisali” i wymienione nazwiska osób,
  które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, 
- datę wystawienia duplikatu,
- pieczęć urzędową
Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

8 Na dokumencie, na którego  podstawie wydano duplikat należy umieścić adnotację o 
wydaniu dokumentu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną 
na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

9. Jeżeli  szkoła  nie  posiada  dokumentacji  przebiegu  nauczania  albo  nie  jest  ona
wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że
wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

10. W  tym  przypadku  odtworzenie  oryginału  świadectwa/dyplomu  może  nastąpić  na
podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

11. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne
osoby  posiadające  pisemne  upoważnienie  po  potwierdzeniu  odbioru  dokumentu
własnoręcznym podpisem lub wysłany pocztą.

12. Wydany duplikat wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru dołącza się do dokumentu,
na podstawie którego wydano duplikat.

13. Duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydawanych duplikatów, zakładanego na
każdy  rok  kalendarzowy.  Absolwent  potwierdza  odbiór  duplikatu  podpisując  datę
odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego.

14. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

   
            III Powyższe opłaty należy wnosić na konto

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Bank Spółdzielczy w Karczewie
numer konta: 79 8023 0009 2001 0009 8560 0603

                z dopiskiem:
         „duplikat świadectwa……………………..”

         (imię i nazwisko osoby zainteresowanej)



                         Załącznik nr 1
Otwock, dnia ......................20....r.

...............................................................
(imię i nazwisko)

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

....................................................................................

………………………………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………………………………

(numer PESEL)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock

Wniosek

Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. W roku szkolnym…………………………… 
uczęszczam do klasy ……………… Technikum Nr 2 w Otwocku /Branżowej Szkoły I Stopnia 
Nr 2 w Otwocku. Oryginał legitymacji o numerze ………………… został1  …………………...

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 9,- zł.2 została wpłacono na konto Zespołu
Szkół  Nr  2  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Otwocku,  ul.  Pułaskiego  7,  05-400  Otwock
Bank Spółdzielczy w Karczewie , nr konta 79 8023 0009 2001 0009 8560 0603 

       z dopiskiem:

                                            „duplikat legitymacji ..........................”
(imię i nazwisko osoby zainteresowanej)

potwierdzenie dołączam do wniosku.

 Oświadczenie
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 Zespołu Szkół  Nr 2 im.  Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7

                          ............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. aktualne zdjęcie
2. dowód wpłaty
                                                                            
1 Należy podać przyczynę utraty oryginału.

2. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z póżn. zm. oraz Ustawa

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2019 r. poz. 1000)



                                                             Załącznik nr 2
Otwock, dnia ......................20....r.

...............................................................
(imię i nazwisko, w nawiasie nazwisko panieńskie)

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

....................................................................................
(numer PESEL)

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

....................................................................................
(numer telefonu)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock

Wniosek

Proszę o wydanie duplikatu:1

●  świadectwa ukończenia szkoły
●  świadectwa dojrzałości
●  dyplomu

Oryginały dokumentu został :2 ....................................................................................................

Szkołę3 .........................................................................................................................................

ukończyłam/ukończyłem4 w roku......................... w zawodzie/o kierunku.................................

......................................................................................................................................................

Świadectwo ukończenia szkoły/ dojrzałości/dyplom uzyskałam/uzyskałem4 w roku.................

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu w kwocie 26 zł5 została wpłacono na konto
Zespołu  Szkół  Nr  2  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w  Otwocku,  ul.  Pułaskiego  7
05-400 Otwock, Bank Spółdzielczy w Karczewie , nr konta  79 8023 0009 2001 0009 8560
0603 

       z dopiskiem:

„duplikat świadectwa/dyplomu..........................”
(imię i nazwisko osoby zainteresowanej)

potwierdzenie dołączam do wniosku.

                                                                            
1Należy zaznaczyć właściwe pole
2Należy podać przyczynę utraty oryginału dokumentu
3Proszę podać dokładną nazwę szkoły
4Niepotrzebne skreślić
5Podstawa  prawna:  Rozporządzenie  w  MEN  z  dnia  27  sierpnia  2019  w  sprawie  świadectw,  dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700. z późn. zm) oraz Ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)



Wystawiony duplikat:6 

● odbiorę osobiście w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy

ul. Pułaskiego 7 seria i nr dowodu osobistego...........................................................................

●  proszę wysłać na adres (w sytuacjach uzasadnionych).........................................................

●  upoważniam do odbioru duplikatu........................................................................................

...................................................................................................................................................

      ............................................................
Data i podpis

 
Oświadczenie

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 Zespołu Szkół  Nr 2 im.  Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Pułaskiego 7

        ............................................................
             (czytelny podpis wnioskodawcy)



  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
      w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Nr  2  im.  Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@nukleonik.pl
3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wydania  duplikatu

świadectwa/dyplomu na podstawie rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  zawarte  we  wniosku  o  wydanie  duplikatu  nie  będą
udostępniane  podmiotom  innym  niż  upoważnione  na  podstawie  obowiązującego
prawa.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zgodny  z  przepisami
obowiązującego prawa.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  dostępu  do  podanych  danych  osobowych,  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania duplikatu, a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wydania duplikatu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
10. Dane udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  udostępnianiu  podmiotom

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

………………………….. …………………………………
     miejscowość i  data podpis

mailto:iod@nukleonik.pl

