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imię i nazwisko

miejscowość, data

numer PESEL

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ……………………………………

Wniosek o zwolnienie z opłaty
Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z opłaty za egzaminy eksternistyczne w sesji
.............................................. w roku ........................... z powodu niskich dochodów.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty*:
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
Jednocześnie oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):
a) jestem osobą samotnie gospodarującą
b) jestem osobą bezrobotną
c) pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami mojej rodziny (należy
dołączyć stosowne oświadczenie o liczbie członków rodziny i zaświadczenia o dochodach
wszystkich członków rodziny).

...................................................
podpis składającego wniosek
__________________________________________________________________________________________
* Np. oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; zaświadczenie
o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych; zaświadczenie o dochodach;
dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych zapomóg, zasiłków ( np. odcinek renty).
Uwaga:

Wszystkie zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych dochodów netto lub zaświadczenia
z Urzędu Pracy należy dostarczyć z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

JAK POPRAWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY
ZA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE?
Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłat powinny przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie następujące dokumenty:
1. Wypełniony Wniosek o zwolnienie z opłaty
We wniosku znajduje się oświadczenie o liczbie osób w rodzinie. Poprawne wypełnienie tej
części wniosku stanowi podstawę do jego rozpatrzenia.
2. Załączniki potwierdzające wysokość dochodów.
3. Deklarację przedmiotów.
Do wniosku o zwolnienie z opłat należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od
indywidualnej sytuacji zdającego.
Gdy w oświadczeniu wybrano podpunkt:

a) jestem osobą samotnie gospodarującą:
Źródła dochodów

Dokument potwierdzający dochody

Praca

zaświadczenie o dochodach netto z zakładu pracy z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty

Zasiłek z PUP osoba bezrobotna

zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (w przypadku
pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy także przedstawić dowód jego
pobierania za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zwolnienie
z opłaty)

Renta/emerytura

dowód pobierania renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku o zwolnienie z opłaty

Alimenty

dokument potwierdzający pobieranie alimentów

Zasiłek z MOPS-u

zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społeczne za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty

b) pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym a liczba członków mojej rodziny,
łącznie ze mną wynosi……osoby/osób:
Należy, dla każdego z członków rodziny, dołączyć odpowiednie zaświadczenie spośród
wymienionych w podpunkcie a) powyżej.
Przykład wypełnienia wniosku w zakresie załączników i oświadczenia dla 4-osobowej rodziny:
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. zaświadczenie o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy
2. zaświadczenie o moich zarobkach netto z miesiąca lipca
3. zaświadczenie o zasiłkach z MOPS-u na dwoje dzieci za miesiąc lipiec
Jednocześnie oświadczam, że:
b) pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym a liczba członków mojej rodziny, łącznie
ze mną wynosi…4…osoby/osób.
Członkami w/w rodziny są:
Żona – Zofia Nowak, mąż – Jan Nowak i dwójka dzieci: Sebastian Nowak i Monika Nowak

Jan Nowak

Warunkiem niezbędnym rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty jest dostarczenie
kompletu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

Terminy przesłania w/w dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:
Sesja zimowa (luty) - do 15 grudnia, ale nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego
sesję,
Sesja jesienna (październik) do 15 sierpnia, ale nie później niż do 31 sierpnia bieżącego roku.

