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Nazwisko  ……………………………………………… 

Imię / imiona …………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia ………………………………. 

…………….……………………………………………. 

Adres do korespondencji  ……………………………… 

………………………………………………………….. 

tel. kontaktowy / email ………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 

                                   ul. Piłsudskiego 7 

                                             17 – 200 Hajnówka 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o wydanie * :  

 

□ duplikatu świadectwa dojrzałości 

□ duplikatu świadectwa ukończenia szkoły 

□ duplikatu świadectwa promocyjnego do klasy ............................. 

 

Do Liceum uczęszczałem/am* w latach od..................................... 

do........................................... 

 

                             

(imię (imiona) i nazwisko osoby, na którą wystawiono oryginał świadectwa) 

 .....................................................................................................................................................  
(data i miejsce urodzenia)      (imiona rodziców) 

Wnioskuję o wydanie duplikatu z powodu .................................................................................                                                                 
                                                                     (okoliczności utraty oryginału świadectwa np. zniszczenie, zagubienie) 

Okoliczności utraty oryginału dokumentu przedstawiłem/łam zgodnie z prawdą, przy 

świadomości o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 272 KK (przestępstwo 

zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3). 

Wystawiony dokument * :  

□ odbiorę osobiście 

□ odbierze osoba upoważniona 

□ proszę przesłać na wskazany poniżej adres: 

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

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

 

…………………………………………………. 
(podpis osoby składającej wniosek) 

Załączniki: 

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej; 

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa – upoważnienie 

wystawione przez właściciela dokumentu;; 
 

*Proszę zaznaczyć odpowiednie 

 

 

Wniosek należy wypełnić 

czytelnie (drukowanymi 

literami) 
 

https://dopiewo.pl/ff/media/2015-09/wzor_wniosku_rolnika_o_szacowanie_szkod.pdf
https://dopiewo.pl/ff/media/2015-09/wzor_wniosku_rolnika_o_szacowanie_szkod.pdf
https://dopiewo.pl/ff/media/2015-09/wzor_wniosku_rolnika_o_szacowanie_szkod.pdf
https://dopiewo.pl/ff/media/2015-09/wzor_wniosku_rolnika_o_szacowanie_szkod.pdf
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Za duplikat świadectwa, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. (za jeden duplikat), którą należy wpłacać na rachunek 

bankowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Hajnówce nr: 92 

1240 52 11 1111 0000 49 30 76 27. (Na potwierdzeniu przelewu powinien być dopisek: „za 

wydanie duplikatu imię i nazwisko wnioskodawcy”). 

 

W przypadku przesłania wystawionego dokumentu pocztą doręczenie następuje 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (koszt 12 zł). 

(Na potwierdzeniu przelewu powinien być dopisek: „za wydanie duplikatu imię i 

nazwisko wnioskodawcy” plus koszt wysyłki). 

 

 

Oświadczam, że zostałem//łam poinformowany(a), że z chwilą wystawienia duplikatu 

oryginał traci moc prawną. 

 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 

Kwituję odbiór duplikatu  

 

.......................................           ............................................          ..........................................
              
              (data)                                                     ( oznaczenie dokumentu tożsamości)                       (podpis osoby odbierającej duplikat) 

 

 

 


