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ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ 

(zgodnie z  § 29 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2019 r. roku Dz. U. 2019 poz. 1700 ze zm.) 

 

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1546) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł. 

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora wniosku rodzica/opiekuna 

prawnego o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie opłaty na konto bankowe Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. 

nr konta: 79 9343 1028 2600 1632 2000 0010 

Tytuł przelewu: 

Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem ,,Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”. 

Do podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy dołączyć potwierdzenie 

wniesienia opłaty oraz aktualną fotografię ucznia (o wymiarach 30 x 42 mm). 

                                 

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej znajduje się w załączniku. 

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

        (imię i nazwisko rodzica)              (miejscowość, data) 
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Łęgajny, dnia ……………………………. 

 

Do Dyrektora 

                                                                       Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

                                                                       w Łęgajnach 

 

 Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej mojego syna/córki*  

........................................................................................... ur......................................................,  

(imię i nazwisko) 

nr PESEL ............................................................,  ucznia/uczennicy* klasy ............................ . 

Oświadczam, że wydana wcześniej legitymacja 

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

                                                                           
(należy wskazać, co stało się z oryginałem legitymacji) 

 

 

Oświadczam, że na wskazane konto szkoły została uiszczona opłata w wysokości 9,00 zł. 

Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał 

dokumentu.  

W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia 

go do sekretariatu szkoły. 

Do wniosku załączam aktualną fotografię dziecka oraz potwierdzenie wniesienia opłaty 

skarbowej. 

 

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

(podpis rodzica) 

* niepotrzebne skreślić 
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Wypełnia szkoła 

 

 

  Wydano duplikat legitymacji szkolnej dnia 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

  (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

http://www.zsplegajny.pl/

