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Za cznik 11. 

WNIOSEK  

o wydanie dyplomu*/suplementu do dyplomu* potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe

miejscowo , data d d m m r r r r 

Dane osobowe ucznia /s uchacza /absolwenta (wype ni  drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Nazwisko rodowe: 

Imi  (imiona): 

Data i miejsce urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

Adres zamieszkania (wype ni  drukowanymi literami): 

miejscowo : 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta:  - 

nr telefonu z kierunkowym:          mail:

Wnioskuj  o wydanie dyplomu /suplementu do dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie  

symbol cyfrowy nazwa zawodu 

Do wniosku do czam: 

 wiadectwa potwierdzaj ce nast puj ce kwalifikacje** (wyodr bnione w wy ej wymienionym zawodzie): 

 .   . 
oznaczenie kwalifikacji 

zgodne z podstaw  

programow  
nazwa kwalifikacji 

 .   . 
oznaczenie kwalifikacji 

zgodne z podstaw  

programow  
nazwa kwalifikacji 

 .   . 
oznaczenie kwalifikacji 

zgodne z podstaw  

programow  
nazwa kwalifikacji 

 wiadectwo uko czenia szko y* (ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej) 

 Za wiadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych* (z zakresu wymaga  okre lonych w wy ej wymienionym zawodzie) 

 Dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe* (obejmuj cy kwalifikacje wyodr bnione w wy ej wymienionym zawodzie) 

 wiadectwo czeladnicze* (z zakresu odpowiadaj cego kwalifikacjom w wy ej wymienionym zawodzie) 

 Orygina  / duplikat wiadectwa uzyskanego za granic *  

 Za wiadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji wiadectw szkolnych i wiadectw maturalnych 

uzyskanych za granic *  

Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zwi zanych z egzaminem potwierdzaj cym kwalifikacje 

w zawodzie. 

*w a ciwe zaznaczy

** nale y do czy , je eli wiadectwo zosta o wydane przez 

okr gow  komisj  egzaminacyjn  inn  ni  OKE, do której jest 

sk adany wniosek

........................................................ 
czytelny podpis 



 

 

 

  O WIADCZENIE 

 

 wiadoma/ wiadomy!odpowiedzialno"ci!karnej!wynikaj#cej!z!przepisu!art. 270 Kodeksu 

karnego,  

ja,!������������..������������������������ 

o"wiadczam,!$e!przedstawiony!w!niniejszej!sprawie!dokument:! 

�������������������������������������

������������������������������..!jest!orygina%em.! 

(pe%na!nazwa!dokumentu,!numer!dokumentu)  

Orygina%! dokumentu! przedstawiam! w! celu! po"wiadczenia,! przez! pracownika!

Okr&gowej! Komisji! Egzaminacyjnej! w! Poznaniu,! jego! kopii! jako! zgodnej! z orygina%em!

i do%#czenia!tej!kopii!do!akt!sprawy,!dotycz#cej! 

�����������...�������������������������... 

 

Pozna',!dnia!��������� 

�...���������������� 

czytelny podpis osoby sk%adaj#cej o"wiadczenie! 

 
Art.  270.  [Fa!szerstwo"materialne] 
 

§ 1.  Kto, w celu u!ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego 

u!ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno"ci albo pozbawienia wolno"ci od 3 miesi#cy do lat 5. 

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto wype$nia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wol% podpisanego i na 

jego szkod# albo takiego dokumentu u!ywa. 

§ 2a.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno"ci albo pozbawienia wolno"ci do 

lat 2. 

§ 3.  Kto czyni przygotowania do przest#pstwa okre"lonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno"ci albo 

pozbawienia wolno"ci do lat 2. 

 



 

 WZÓR WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA (PRZYKŁAD) 

  

     OŚWIADCZENIE  

  

Świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisu art. 270 Kodeksu 

karnego,   

ja, …………………Jan Kowalski……………..…………………  

oświadczam, że przedstawiony w niniejszej sprawie dokument:   

…świadectwo ukończenia szkoły policealnej nr 3964… 

…………………………………………………………… jest oryginałem.   

(pełna nazwa dokumentu, numer dokumentu)   

Oryginał dokumentu przedstawiam w celu poświadczenia, przez pracownika Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, jego kopii jako zgodnej z oryginałem i dołączenia tej 

kopii do akt sprawy, dotyczącej   

…………wydania dyplomu zawodowego…………...  

  

Poznań, dnia …10.05.2023……  

                 WŁASNORĘCZNY PODPIS WNIOSKUJĄCEGO    

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie   

  
 

POLA OZNACZONE NA CZERWONO SĄ OBOWIĄZKOWE !!! 



 


