
PROCEDURA WEWNĘTRZNA 

 

 w zakresie wydawania i odpłatności za duplikaty świadectw, dyplomów, legitymacji 

szkolnych, indeksów i innych dokumentów szkolnych 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2016 roku, poz. 

1943,1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 roku, poz. 60) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz.590 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 

2016 roku, poz.1827) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 

2017 roku, poz.170) 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1.Duplikaty/odpisy świadectw szkolnych, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych 

oraz zaświadczenia, zaświadczenia do legalizacji dokumentu przeznaczonego do obrotu 

prawnego z zagranicą są wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany 

do Dyrektora Centrum (Załącznik Nr 1 ) 
 

2.Duplikaty i odpisy świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, indeksu, 

zaświadczenia oraz zaświadczenia do obrotu prawnego z zagranicą wydawane są przez 

Centrum odpłatnie 
 

3.Duplikaty i odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie 
 

4.Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału 

świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się 

wyraz „Duplikat”. Na końcu dokumentu należy dodać wyrazy „oryginał podpisali” i 

wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu,  zaświadczenie 

lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć 

pieczęcią urzędową 
 

5.Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta 

 

 

 

 



Świadectwa, dyplomy szkolne 

 

§2 

 

1.W przypadku zniszczenia lub utraty świadectwa lub dyplomu szkolnego, w celu 

uzyskania jego odpisu lub duplikatu należy: 
 

 złożyć w Sekretariacie (lub przesłać listem na adres Centrum) pisemny wniosek 

skierowany do Dyrektora Centrum o wydanie „duplikatu”: 

 dane wnioskodawcy – imię i nazwisko pod jakim uczył/uczyła się, data i 

miejsce urodzenia, adres do korespondencji i numer telefonu 

 rodzaj dokumentu (świadectwo szkolne czy dyplom) 

 rok ukończenia szkoły, kierunek kształcenia 

 wyrażenie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2016 roku, poz.922) 
 

 wnieść na wskazane konto szkoły opłatę zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 

2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1827) – 

Załącznik Nr 2 
 

2.Odbiór dokumentu następuje w Sekretariacie Centrum w terminie 14 dni roboczych od 

daty złożenia wniosku osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę – 

Załącznik Nr 3 

 

 

Indeksy, legitymacje szkolne 

 

§3 

 

1.W przypadku zniszczenia lub utraty indeksu, legitymacji szkolnej w celu uzyskania 

„duplikatu” należy: 

 złożyć w Sekretariacie  pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Centrum o 

wydanie „duplikatu” 

 dołączyć do wniosku zdjęcie legitymacyjne (format 30x42 mm) 

 wnieść na wskazane konto szkoły opłatę zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 

2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1827) – 

Załącznik Nr 2 
 

2.Duplikaty indeksów i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią 
 

3. Odbiór dokumentu następuje w Sekretariacie Centrum w terminie 7 dni roboczych od 

daty złożenia wniosku osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę – 

Załącznik Nr 3 

 



Zaświadczenie  

 

§4 

 

 

1.W celu uzyskania zaświadczenia z przebiegu nauczania (legalizacja dokumentu) 

przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą, należy: 

 złożyć w Sekretariacie (lub przesłać listem na adres Centrum) pisemny wniosek 

skierowany do Dyrektora Centrum o wydanie stosownego zaświadczenia z 

określeniem: 

 dane wnioskodawcy – imię i nazwisko pod jakim uczył/uczyła się, data i 

miejsce urodzenia, adres do korespondencji i numer telefonu 

 rok ukończenia szkoły, kierunek kształcenia 

 podanie informacji w jakim celu wydane ma być zaświadczenie 

 wyrażenie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2016 roku, poz.922) 
 

 wnieść na wskazane konto szkoły opłatę zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 

2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1827) – 

Załącznik Nr 2 
 

3. Odbiór dokumentu następuje w Sekretariacie Centrum w terminie 21 dni roboczych od 

daty złożenia wniosku osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę – 

Załącznik Nr 3 

 

Poświadczenie kopii z oryginałem  

 

§5 

 

1.Dyrektor Centrum poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub 

innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły. Na 

każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam za zgodność z oryginałem”, 

datę i pieczęć urzędową Centrum oraz pieczęć i podpis Dyrektora lub upoważnionej 

przez niego osoby 
 

2.Dyrektor Centrum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii świadectwa 

ukończenia szkoły w ostatnim roku nauki również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów 

rekrutacji. Na każdej stronie kopii umieszcza się adnotację: „Stwierdzam za zgodność z 

oryginałem”, datę i pieczęć urzędową Centrum oraz pieczęć i podpis Dyrektora lub 

upoważnionej przez niego osoby 
 

3.Odbiór dokumentu następuje w Sekretariacie Centrum w terminie do 3 dni roboczych 

od daty złożenia wniosku osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę – 

 


