1.Podstawa prawna
Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz.624). Duplikaty o których mowa
wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w Zespole Szkół nr 32
im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.
2. Wymagane dokumenty
W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu szkoły, której dokumentacja znajduje
się w ZS nr 32 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie należy złożyć:
1. wniosek o wydanie duplikatu,
2. kserokopię dokumentu jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa powinien zawierać:
•
•
•
•

dane osobowe wraz z nr PESEL
telefon kontaktowy
dokładną nazwę ukończonej szkoły (wraz z nazwą zawodu lub specjalności)
rok ukończenia szkoły ( w przypadku duplikatu świadectwa dojrzałości - rok
przystąpienia do egzaminu maturalnego)

3. Termin i sposób załatwienia
1. jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna
do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu ZS nr 32 i. K.K. Baczyńskiego w
Warszawie duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni
2. duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub
na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu
3. na duplikacie nie umieszcza się fotografii
4. Jeżeli nie została przedłożona dokumentacja zgodnie z pkt 2 wnioskodawca zostaje
powiadomiony o możliwości uzupełnienia

4. Opłata
Opłata za wydanie duplikatu zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z
cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.
1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w
wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
ul. Rogalińska 2 Warszawa
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5091 3011
tytułem wpłaty za duplikat świadectwa dla Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego w
Warszawie, ul. Ożarowska 71
5. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
Duplikat może być odebrany osobiście (za okazaniem dokumentu tożsamości), przez inne
upoważnione na piśmie osoby lub przesłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres
po uiszczeniu opłaty (zgodnej z taryfą poczty polskiej na list polecony za potwierdzeniem
odbioru).

