
  

INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z OPŁATY ZA EGZAMINY EKSTER NISTYCZNE  
w sesji jesiennej – pa ździernik 2017  

 
 

1. PODSTAWA PRAWNA 
 
Zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 stycznia  2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.nr 34, poz. 188) dyrektor 
komisji okręgowej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne  
ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych lub z opłaty za egzamin eksternistyczny 
zawodowy osob ę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególno ści, je żeli dochód 
tej osoby nie jest wi ększy ni ż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 us tawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).  

 
2. KRYTERIA ZWALNIANIA  
 

zwolnienie w cało ści , w przypadku: 

- osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy 
lub dowodu  pobierania zasiłku dla bezrobotnych, 

- osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 634 zł 
(zaświadczenie o dochodach netto z miesi ąca poprzedzaj ącego zło żenie wniosku ), 

- osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 
nie przekracza 514 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich 
pracuj ących członków rodziny z miesi ąca poprzedzaj ącego zło żenie wniosku i 
oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostaj ących we wspólnym 
gospodarstwie ). 

 

zwolnienie z cz ęści opłat w wysoko ści 50% , w przypadku: 

- osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 1268 zł 
(zaświadczenie o dochodach netto z miesi ąca poprzedzaj ącego zło żenie wniosku ), 

 
- osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym   

nie przekracza 1028 zł na osobę (zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich 
pracuj ących członków rodziny z miesi ąca poprzedzaj ącego zło żenie wniosku i 
oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostaj ących we wspólnym 
gospodarstwie ). 

 

 
Podstawę do ustalenia powyższych kryteriów stanowi ustawa o pomocy społecznej  

z dnia 12 marca 2004 roku i rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. poz. 1058).  
 

 
3. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY  
 

Wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami po twierdzaj ącymi wysoko ść 
dochodów nale ży przesła ć do Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda ńsku nie 
później ni ż na 30 dni przed terminem rozpocz ęcia sesji egzaminacyjnej. W sesji 
jesiennej 2017 roku ostateczny termin składania wni osków o zwolnienie z opłaty 
egzaminacyjnej upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku .  
 

• Dokumenty te składa się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną. 
 



  

 
 
Zaświadczenia o dochodach 
 

1. Osoby pozostaj ące w stosunku pracy  składają: zaświadczenie o wysokości 
dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy 
o pomocy społecznej. 

2. Osoby prowadz ące pozarolnicz ą działalno ść gospodarcz ą: 
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych składają 
zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy 
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w art. 8 ust.5 pkt.1 

b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składają 
zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

3. Osoby prowadz ące działalno ść rolnicz ą składają zaświadczenie o wysokości 
uzyskiwanych dochodów z działalności rolniczej wydane przez właściwy urząd. 

4. Osoby pobieraj ące rent ę lub emerytur ę składają decyzję Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o wysokości świadczenia lub ostatni odcinek renty/emerytury. 

5. Osoby bezrobotne  składają zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla 
bezrobotnych wydane przez właściwy Urząd Pracy. 

6. Osoby uzyskuj ące inne dochody  w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku 
przedkładają: 
a)  wyrok sądowy przyznający alimenty, 
b) decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości renty rodzinnej wraz 

z ostatnim odcinkiem renty, 
c) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd o przyznaniu zasiłku na opiekę 

i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, 
d) decyzje MOPS-u lub innych instytucji o przyznanych zasiłkach, 
e) dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu jednorazowego w okresie ostatnich 

12 miesięcy, 
f) dokumenty poświadczające uzyskanie jednorazowego dochodu w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wnioski. 
 

 
Osoby uzyskujące dochody z różnych źródeł powinny dostarczyć zaświadczenia 
potwierdzające wysokość dochodu z każdego źródła. Dochód z pozarolniczej działalności 
gospodarczej i z 1 ha przeliczeniowego oraz innych źródeł sumuje się. 
 
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej jego wysokość ustala się według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


