
Procedura wydawania duplikatów świadectwa kursu kwalifikacyjnego lub doskonalącego 

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista” w Gdańsku 

 

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTWA KURSU 
KWALIFIKACYJNEGO LUB DOSKONALĄCEGO 

 
Podstawa prawna:  

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.  

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  

(Dz. U. Nr 97 poz.624 z dnia 7 czerwca 2010 r.) 
 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 
poz. 1635)  

 
Zasady wydawania duplikatów świadectw.  
 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczestnik kursu może wystąpić  
do dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z pisemnym wnioskiem  

o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się  
o duplikat oraz określeniem:  
- rodzaju świadectwa (nazwa ukończonej formy doskonalenia),  
- roku ukończenia.  

 

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie ODN lub na stronie internetowej 
 

2. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera sie opłatę w wysokości równej 
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.  

3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera 
wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu 
znajduje się w ODN.  

4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia 
oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.  

5. Jeżeli ODN nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona 
wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie 
stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.  

6. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na 
podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.  

7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub 
przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu 
odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod 
wskazany we wniosku adres.  

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 

 
Powyższą opłatę należy wpłacić na konto.  
 
Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.  

80-107 Gdańsk ul. Malczewskiego 51 

Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 

z dopiskiem: opłata za wystawienie duplikatu świadectwa kursu. 
 

 

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 01/2010 z dnia 02.01.2010r. 
  


