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……………………………………………..         Wrocław, dnia……………………… 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………… 
             (ulica, nr domu i mieszkania) 
  

……………………………………………… 
                   (kod, miejscowość) 

 

……………………………………………… 
                                (tel.) 

        Szkoła Podstawowa Nr 108 

        Ul. B. Chrobrego 3 

        50-254 Wrocław 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………… klasa…………………………. 

Data urodzenie:………………………………………………… Numer pesel: ……………………………………………………...... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Powód……………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się 

opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Zgodnie  

z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej 

wynosi 9 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 108:  

Bank Polski 70 1020 5226 0000 6002 0418 4271 

 

………………………………………………………….  

(czytelny podpis matki/ojca opiekuna prawnego

   

Załączniki: 

1. Zdjęcie legitymacyjne- 1 szt. 

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty  za wydanie duplikatu legitymacji 

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu , ul. Bolesława Chrobrego 3, 50-

254 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną 

korespondencję e-mail znajdziesz na www.sp108.edu.pl.  
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Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego (art. 272 KK – Kto wyłudza 

poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd  funkcjonariusza publicznego lub 

innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) 

odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał 

dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do 

sekretariatu szkoły. 

 

 

………………………………………………………….  

(czytelny podpis matki/ojca opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór duplikatu legitymacji szkolnej  ………………………………………… 

                  /data i podpis odbiorcy/ 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu , ul. Bolesława Chrobrego 3, 50-

254 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną 

korespondencję e-mail znajdziesz na www.sp108.edu.pl.  


