
 
Duplikaty wiadectw i dyplomów. 

 
 
 
Podstawa prawna :  
 
Duplikaty wiadectw i dyplomów pa stwowych wydaje si  zgodnie z § 22 rozporz dzenia Ministra 
Edukacji Narodowej  z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wiadectw, dyplomów pa stwowych i 
innych druków szkolnych (tj : Dz.U. z 2018 r., poz.939)  
 
Duplikaty o których mowa wydaje si  na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajduj cej si  w 
archiwum Zespo u Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. 
 
 
 Wymagane dokumenty :  
 
Duplikaty wydaje si  wy cznie w przypadku utraty orygina u wiadectwa lub dyplomu.  
 
W celu wystawienia duplikatu nale y z  :  

1. wniosek o wydanie duplikatu za  nr 1 
2. potwierdzenie dokonania op aty 

 
 
 Op ata :  
 
Op ata za sporz dzenie duplikatu wynosi 26  za ka dy dokument, zgodnie z ustaw  o op acie 
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225,poz.1635 z pó n.zm.)  
Op at  nale y wnie  na konto :  

 Zespó  Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza 
40-749 Katowice, ul. Goetla 2 

PKO BP I O/Katowice  
nr rachunku 84 1020 2313 0000 3702 0515 7757 

tytu em wp aty : op ata za duplikat wiadectwa-Technikum 
 
 
 Miejsce z enia dokumentów:  
 

osobi cie w sekretariacie Zespo u Szkó  Nr 2  
drog  pocztow  na adres szko y  

 
 
Termin i sposób za atwienia :  
 
Je eli przed ony wniosek zawiera wymagane informacje oraz zosta a przekazana op ata za 
wystawienie duplikatu, wydaje si  go bez zb dnej zw oki nie pó niej ni  w terminie 2 tygodni. Na 
duplikacie nie umieszcza si  fotografii.  
Duplikat mo e zosta  odebrany osobi cie przez osob  zainteresowan  lub przez inne osoby 
posiadaj ce prawomocne upowa nienie lub przesy any drog  pocztow  na 
 wskazany adres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za cznik nr 1 
……………………………………………. 

(miejscowo , data) 

            
(imi ) 

              
(nazwisko) 

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

(adres do korespondencji) 
 

tel.  ...................................... 
Zespó  Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza 

ul. Goetla 2 
40-749 Katowice 

 
Prosz  o wydanie duplikatu wiadectwa/dyplomu* .............................................................................…… 

(np. dojrza ci, uko czenia szko y, dyplomu) 
 
wydanego przez ..................................................................................................................................... 

(nazwa szko y, która wyda a wiadectwo/dyplom) 
 
w .................................................................. roku. 

(rok wydania orygina u przez szko ) 
 

………………….............….……………………………………………………………… 
(imi /imiona i nazwisko osoby, na któr  wystawiono orygina wiadectwa / dyplomu) 

 
……………………………………………........………………………………………………….. 

(data i miejsce urodzenia) 
 

Wnioskuj  o wydanie duplikatu z powodu ..................………………….......................................................... 
(okoliczno ci utraty orygina u  np. zniszczenie, zagubienie) 
 

.................................................................................................................................................................... 
(Sposób odbioru dokumentu : odbiór osobisty, wys anie poczt , odbiór przez osob  upowa nion ) 

Za czniki: 
1)  Potwierdzenie dokonania op aty. 
2)  ................................................................... 

................………….....……...... 
(podpis) 
 
 

wiadczam, e przyjmuj  do wiadomo ci , e z chwil  otrzymania duplikatu traci wa no  orygina  dokumentu. W przypadku 
odnalezienia utraconego orygina u zobowi zuj  si  do zwrócenia go do Zespo u Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuj ,i : 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó  Szkó  Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  w celu wystawienia duplikatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
posiada Pani/Pan prawo dost pu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do dania ich usuni cia, 
prawo do dania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, je eli Pani dane b  
przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
podanie przez Pana/Pani  danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencj  niepodania danych b dzie pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
.................................................................................. 

(Data odbioru duplikatu i podpis ) 


