
 Siemiatycze, dnia .…………....... 

..............………………………………………….......... 
           (imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy) 

 

........................................................................................ 
(adres do korespondencji)  

........................................................................................     Zespół Szkół w Siemiatyczach 
 

........................................................................................     ul. T. Kościuszki 43 
                                             (telefon) 

........................................................................................     17-300 Siemiatycze 
                                        (PESEL)   

 

WNIOSEK 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie * :  

 

□ duplikatu świadectwa dojrzałości 

□ duplikatu świadectwa ukończenia szkoły 

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

□ kserokopii arkusza ocen 

□ zaświadczenia z okresu nauki 
 

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

....................................................................................................................................................... 
(typ i pełna nazwa i adres szkoły) 

 ................................................................................................................................................ 
(zawód  / profil / specjalność / specjalizacja*) 

 

do której uczęszczałem/am * w latach od ..................................... do ........................................... 

 

                             

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

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

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

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 / dyplomu / indeksu 

– upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu; 

3. Kserokopia dokumentu jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy. 
 

* Proszę zaznaczyć odpowiednie  

 

 

 

 

 

 



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 BANK PKO S.A. nr: 66 1240 5211 

1111 0010 7043 1460 

Zaświadczenia, kserokopie arkusza ocen wydawane są bezpłatnie.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Siemiatyczach z siedzibą w 

Siemiatyczach,  ul. T. Kościuszki 43; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@ecrklex.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki 

oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. G ogólnego 

rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania 

administracyjnego, ustawa - Prawo oświatowe jest obligatoryjne. 

 
 

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

 (imię i nazwisko)       (data i podpis) 

 

mailto:iodo@ecrklex.pl

