
WNIOSEK DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH   w  SZCZUCINIE 
o WYDANIE DUPLIKATU / DUPLIKATÓW* UTRACONEGO ORYGINAŁU 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  (proszę wypełnić czytelnie) Wypełnia PCEiKZ w Szczucinie 

Nazwisko 
 

  
Nr sprawy SU-4211/………/20……. 

Pierwsze imię 
 

 Potwierdzenie wpływu opłaty 

Drugie imię 
 

 Adnotacja o wydaniu duplikatu 
Szczucin, dnia…………………………………….. 

PESEL 
 

 Odebrano osobiście -podpis 

Data urodzenia 
 

 Nr dowodu tożsamości 

Miejsce urodzenia 
 

 Wysłano pocztą za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru 
 
Szczucin, dnia 

Dokładny adres do 
korespondencji  

 

Telefon kontaktowy  Wyrobiono duplikat  
Szczucin, dnia 

Proszę o wystawienie duplikatu / duplikatów* wymienionego w tabeli poniżej dokumentu / dokumentów: 
W odpowiednim wierszu proszę wpisać TAK lub nanieść inne zaznaczenie np. X,  

 TAK ROK 
UKOŃCZENIA 

Świadectwa ukończenia ZSZ w zawodzie:   
Świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego   
Świadectwa dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego   
Świadectwa ukończenia Liceum Zawodowego   
Świadectwa dojrzałości Liceum Zawodowego   
Świadectwa ukończenia  5 – letniego Technikum Zawodowego   
Świadectwa dojrzałości  5 – letniego Technikum Zawodowego   
Świadectwa ukończenia  3 - letniego Technikum Zawodowego   
Świadectwa dojrzałości  3 – letniego Technikum Zawodowego   
Świadectwa ukończenia Technikum   
Dyplomu potwierdzającego klasyfikacje zawodowe   
Inne wpisać   

Oświadczam, potwierdzając oświadczenie własnoręcznym podpisem, że oryginał ww. dokumentu został: 

zniszczony/zgubiony*, 

a okoliczności utraty oryginału dokumentu (zniszczenie lub zagubienie) przedstawione zostały zgodnie z prawdą, 

mając świadomość odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 272 KK (przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności do lat 3).  

Za wydanie duplikatu dokumentu jw. pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

legalizacji dokumentu1 – 26 złotych za każdy duplikat.  

Oświadczam zatem, że wniesiono opłatę za wydanie duplikatu w wysokości 26 zł, za każdy wskazany powyżej 

dokument, na rachunek bankowy PCEiKZ w Szczucinie. Numer rachunku: 20 9462 0003 2001 0000 3812 0009. 

Dowód wpłaty dołączam do wniosku.  

Wypełniony czytelnie wniosek wraz z dowodem wpłaty należy przesłać pod adres PCEiKZ w Szczucinie lub złożyć 

osobiście w jej siedzibie: ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin.  

Duplikat dokumentu odbiorę osobiście                   /           proszę przesłać listem poleconym na podany adres*.  

      
....................................................                                                             ..................................................  
(miejscowość i data)                                                                                                 (czytelny podpis)  

                                                     ………………………………………………………. 
                                                            Podpis dyrektora szkoły 
*niepotrzebne skreślić  
 Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939, zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) – paragraf 22 ust. 1.  



 

Wystawianie duplikatów 

Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty 

oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                

z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939, zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. 

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

97, poz. 624) – § 22.1. 

W celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy: 

1. Zwrócić się do Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w 

Szczucinie z wnioskiem o wydanie duplikatu , 

2. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku 

konto bankowe PCEiKZ w Szczucinie, zamieszczając na dowodzie wpłaty dane 

osobowe oraz informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata, 

3. dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty, 

4. przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty pod wskazany we 

wniosku adres lub złożyć wniosek osobiście w siedzibie PCEiKZ w Szczucinie ul. 

Witosa 2a, 33-230 Szczucin. 

Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione. 

Dotyczy to zwłaszcza braku zaznaczenia czy oryginał dokumentu został zniszczony 

bądź zgubiony, braku podpisu poświadczającego okoliczności utraty oryginału oraz 

braku numeru PESEL. Wnioski takie odesłane zostaną do wnioskodawcy w celu ich 

uzupełnienia.  

 

Wpłaty 26 złotych należy dokonywać na konto:  

PCEiKZ w Szczucinie 

33-230 Szczucin ul. Witosa 2a 

konto w  BS Dąbrowa Tarnowska  

numer konta: 20 9462 0003 2001 0000 3812 0009.  

W tytule przelewu należy wpisać: 

imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata. 

 


