
 

                                                                          Warszawa, 1 września 2012 r.  

 
                                                     ZARZĄDZENIE  

DYREKTORA SZKOŁY 

Nr 1 / 2012/ 2013 

               Dyrektor XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego  informuje, że od 1 września 

2012 roku  Liceum pobiera opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

oraz świadectwa promocyjnego, dojrzałości i ukończenia szkoły. 
 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja  2010 roku w sprawie 

zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad 

legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad 

odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97/2010 poz. 624) 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 

1635)  

 

 Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej oraz świadectwa szkolnego: 

 

1. a. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń lub jego rodzice  mogą 

wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji 

szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat -  wniosek do pobrania w 

sekretariacie . Do podania należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz potwierdzenie 

wpłaty. 

1.b. Podanie o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości lub ukończenia  szkoły, z 

podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat, absolwent składa w sekretariacie szkoły. 

Do podania należy dołączyć potwierdzenie wpłaty. 

2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.  

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego  pobiera sie opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia legalizacji dokumentu tj. 26 zł.  

Opłatę należy wnieść na rachunek: 

Nazwa posiadacza rachunku: 

XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J.W.Goethego   

ul. F. Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa 

Nr rachunku: 42 1030 1508 0000 0005 5092 4005 
 Tytuł płatności : duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa 

 lub duplikat świadectwa dojrzałości/ukończenia/promocyjnego- imię i nazwisko  

absolwenta 

Uwaga: duplikaty świadectw maturalnych ( nowa matura) wydaje Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna. 

 

4. Termin wykonania duplikatu legitymacji - do 7 dni, świadectwa – do 14 dni. 


