Zasady wydawania duplikatów dokumentów
1. Załącznik - dotyczy duplikatów świadectw (wniosek)
2. Załącznik - dotyczy duplikatów legitymacji (wniosek)
3. Załącznik - dotyczy duplikatów kart rowerowych (wniosek)
SZANOWNI RODZICE
Na podstawie Komunikatu nr 13 w sprawie opłaty skarbowej wydanego przez
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu:
„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za
legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę
w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego
pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie skarbowej od poświadczenia własnoręczności
podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora
przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.”
Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
„Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” (Dz. U. z 2006r.
nr 225, poz. 1635) opłaty wynoszą:
- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

– 26 złotych

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

–

9 złotych

- za wydanie duplikatu karty rowerowej

–

9 złotych

Powyższe opłaty należy wnosić na
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
84 1240 6960 9841 2203 0000 0000

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu

W związku z powyższym w przypadku zgubienia świadectwa szkolnego lub
legitymacji szkolnej dziecka – rodzic winien złożyć pisemny wniosek (załącznik 1 i 2)
o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Potwierdzenie dokonania wpłaty na koto tytułem wystawienia duplikatu
dokumentu.
2. Aktualne zdjęcie dziecka (w przypadku wniosku o duplikat legitymacji).
3. Zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).
Informuję, iż w przypadku fałszowania legitymacji szkolnej (przerabiania danych
osobowych) obowiązuje art. 270 Kodeksu Karnego: „Kto w celu użycia za autentyczny
podrabia, przerabia dokument lub takiego dokumentu używa jako autentycznego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
(Dz.U. z 1997r. nr 88, poz.553).
Osoba stwierdzająca sfałszowanie legitymacji szkolnej ma obowiązek powiadomić policję.

