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INFORMACJA  O KRYTERIACH  ZWALNIANIA  Z OPŁATY  ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 
w sesji jesiennej – pa ździernik 2019 r. 

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. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 188, ze zm.) 
dyrektor komisji okręgowej może zwolnić w całości lub z części opłaty za egzaminy eksternistyczne 
ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych  lub opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy 
osob ę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególno ści, je żeli dochód tej osoby nie jest 
większy 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  (tekst jednolity Dz. U.  2018,  poz. 1508). 
 

2. KRYTERIA  ZWALNIANIA 
 

Zwolnienie z cało ści opłat,  w przypadku: 

 
− osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy 

lub  przedstawi dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 
 
− osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 701 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 528 zł na osobę (zaświadczenie o dochodach netto od ka żdego 
pracuj ącego członka rodziny wraz z o świadczeniem 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 1 402 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 1 056 zł na osobę (zaświadczenie o dochodach netto od ka żdego 
pracuj ącego członka rodziny wraz z o świadczeniem o liczbie członków rodziny 
pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie ). 

 
 
PODSTAWĘ DO USTALANIA POWY ŻSZYCH KRYTERIÓW STANOWIĄ: 
− Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.  2018  poz. 1508), 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1358). 

− Powyższe kryteria obowiązują od dnia 1 października 2018 r. 

3. WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY   
 

Wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami po twierdzaj ącymi wysoko ść dochodów 
należy przesła ć do Okr ęgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda ńsku nie pó źniej ni ż na 30 dni 
przed terminem rozpocz ęcia sesji egzaminacyjnej.  W sesji zimowej 2019 roku ostateczny 
termin składania wniosków o zwolnienie z opłaty egz aminacyjnej upływa z dniem 31 grudnia 
2018 roku.  
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• 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. 

Wyciąg  z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społec znej (tekst jednolity Dz. U.  2018  poz. 1508).  Art. 8.  
1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, 

przysługuje: 
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  701 zł*, zwanej dalej „kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528  zł*, zwanej dalej „kryterium 

dochodowym na osobę w rodzinie”, 
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej 

dalej „kryterium dochodowym rodziny”– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do 
zasiłków okresowego i celowego. 

3. Za dochód uważa się sum ę miesi ęcznych przychodów  z miesi ąca poprzedzaj ącego  złożenie wniosku  
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza si ę: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
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3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów 
o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 690); 

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poni żej 1 ha przeliczeniowego ; 
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), oraz 
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076); 

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 
Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272). 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o 

podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności 
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o 
podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w 
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 
prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód 
ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym 
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, 
a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej 
osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przy-chodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się 
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony 
w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z 
deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się 
na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego 
informację o wysokości: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w 

ust. 6; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie 
dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.* 
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 

pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie kwotę tego dochodu rozlicza się w 

równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został 
wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się 
w do-chodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 
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13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z 
pomocy społecznej. 
 

*Kwoty wpisano na podstawie kryteriów dochodowych u stalonych w Rozporz ądzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w spr awie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadcze ń pieni ężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 13 58).  
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