INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z OPŁATY ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

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) dyrektor komisji
okręgowej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzaminy eksternistyczne ze wszystkich lub
niektórych zajęć edukacyjnych osobę o niskich dochodach, na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód
tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pózn. zm.).

2. KRYTERIA ZWALNIANIA
zwolnienie w całości, 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 miesiąca poprzedzającego złożenie 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 pracujących
członków rodziny i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym
gospodarstwie).

zwolnienie z części opłat w wysokości 50%, w przypadku


osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza 1268 zł (zaświadczenie o
dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 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 pracujących
członków rodziny i oświadczenie* o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym
gospodarstwie).

Podstawę do ustalenia powyższych kryteriów stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
roku i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pienionych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz.
823).

Zaświadczenia o dochodach obowiązujące osoby składające wniosek oraz osoby pozostające z
nimi we wspólnym gospodarstwie .

1. Osoby pozostające w stosunku pracy składają:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów
ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

za

poprzedni

miesiąc

zgodnie

z

art.8

2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą składają:
2.1 opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych składa:
a) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy,
o których mówi ustawa o pomocy społecznej w art.8 ust. 5 pkt 1,
2.2 opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa:
a) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające
informację o formie opodatkowania,
b) dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
3. Osoby prowadzące działalność rolniczą składają:
a) zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów z działalności rolniczej wydane przez
odpowiedni urząd.
4 Osoby pobierające rentę lub emeryturę składają:
a) decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem
renty/emerytury.
5. Osoby bezrobotne składają:
a) zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku wydane przez odpowiedni Urząd Pracy.
6. Osoby uzyskujące 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 wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej,
d) decyzje MOPS-u lub innych instytucji do tego uprawnionych o przyznanych zasiłkach,
e) dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu jednorazowego uzyskanego w okresie ostatnich 12
miesięcy,
f)
dokumenty
poświadczające
uzyskanie
dochodu
za
okres
od
........................
do ..................
Osoby uzyskujące dochody z różnych źródeł powinny dostarczyć zaświadczenia potwierdzające
wysokość dochodu z każdego źródła. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha
przeliczeniowego oraz innych źródeł sumuje się.



W przypadku uzyskania dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (np.:
umowy zlecenia/o dzieło) 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.

Dochód jednorazowy jest to dochód nie będący świadczeniem o charakterze
periodycznym/przykładowo: nagroda za osiągnięcia zawodowe.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej jego wysokość ustala się według średniego kursu
Narodowego
Banku
Polskiego
z
dnia
wydania
decyzji
administracyjnej
w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

