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Załącznik nr 1  

do Rocznego planu stypendialnego na 2022 rok 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA 

STYPENDIÓW M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. O stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą się ubiegać: 

a) uczniowie szkół podstawowych klas 4-8, 

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych,  

c) studenci, którzy w roku przyznania stypendium ukończą najwyżej 26. rok życia, 

spełniający łącznie następujące wymagania: 

− w roku szkolnym/akademickim 2022/2023 będą uczyć się w szkołach i uczelniach 

prowadzonych na terenie m.st. Warszawy; 

− z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 

studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz nie niższą niż 

3,5 w przypadku studentów po I roku; 

− w 2021 roku średni miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego 

nie przekroczył 2000 zł; 

− we wskazanym terminie złożą wniosek o przyznanie stypendium.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu): 

− do 1 sierpnia 2022 r. w przypadku uczniów i słuchaczy szkół policealnych, 

− do 10 października 2022 r. w przypadku studentów. 

Rekomendowane jest złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi 

Stypendiów m.st. Warszawy (dalej: ESdOS), dostępnego pod adresem: 

https://stypendia.um.warszawa.pl. Możliwe jest złożenie wniosku także w formie tradycyjnej – 

osobiście lub pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć:  

a) pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka, 

b) rodzic, opiekun prawny lub faktyczny niepełnoletniego kandydata/tki, 

c) dyrektor szkoły lub rektor szkoły wyższej, do której uczęszcza kandydat/tka, 

d) osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

e) fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne 

wśród uczniów i studentów, 

f) każdy, któremu znana jest sytuacja kandydata/tki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w następujących kategoriach szkolnych (status dotyczy 

roku szkolno-akademickiego 2022/2023): 

a) Uczniowie klas IV szkół podstawowych, 

b) Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, 
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c) Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, 

d) Uczniowie klas I (z wyłączeniem uczniów po klasie wstępnej) oraz klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych (dalej: Uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych), 

e) Uczniowie klas II-IV oraz klas I po klasach wstępnych szkół ponadpodstawowych (dalej: Uczniowie 

klas II-IV szkół ponadpodstawowych),  

f) Słuchacze szkół policealnych, 

g) Studenci I roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dalej: Studenci I roku), 

h) Studenci I roku, którzy zdali maturę za granicą, 

i) Studenci po I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów 

drugiego stopnia (dalej: Studenci po I roku). 

5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Załączniku nr 2 do 

rocznego planu stypendialnego. 

6. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji niezbędnej do ustalenia sytuacji kandydata/tki 

Centrum Myśli Jana Pawła II drogą mailową może wezwać osobę składającą wniosek do ich 

uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentacji we wskazanym w wezwaniu terminie będzie skutkował 

uznaniem wniosku za niekompletny. 

7. Wnioski niekompletne, których braków osoba wnioskująca o stypendium nie uzupełniła w 

wyznaczonym terminie, niepodpisane, złożone po terminie lub wypełnione nieczytelnie nie będą 

rozpatrywane. 

8. Każdemu wnioskowi o przyznanie stypendium, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w punkcie 7, 

przyznawane są punkty w następujących kryteriach: 

a) działalność i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz działalność społeczna (dalej: 

dokonania), 

b) wyniki w nauce, 

c) średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (dalej: dochód). 

9. Za kryteria, o których mowa w punkcie 10 kandydat/tka może uzyskać łącznie następującą liczbę 

punktów: 

Kategoria szkolna 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dokonania 

Maksymalna 

liczba punktów 

za wyniki w 

nauce 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dochód 

Maksymalna 

łączna liczba 

punktów 

Uczniowie kl. IV szkół 

podstawowych 
40 0 6 46 

Uczniowie kl. V-VI szkół 

podstawowych 
40 30 6 76 

Uczniowie kl. VII-VIII szkół 

podstawowych 
40 30 6 76 

Uczniowie klas I szkół  

ponadpodstawowych 
40 30 6 76 

Uczniowie klas II-IV szkół  

ponadpodstawowych 
40 25 6 71 
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Kategoria szkolna 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dokonania 

Maksymalna 

liczba punktów 

za wyniki w 

nauce 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dochód 

Maksymalna 

łączna liczba 

punktów 

Słuchacze szkół policealnych 40 25 6 71 

Studenci I roku 40 30 6 76 

Studenci I roku, którzy zdali 

maturę za granicą 
40 30 6 76 

Studenci po I roku 40 20 6 66 

 

10. Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznawane są na zasadzie konkursu. Lista rankingowa 

kandydatów i kandydatek do stypendium tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez 

danego kandydata/tkę za wyniki w nauce oraz dokonania. W przypadku takiej samej łącznej liczby 

punktów za oba kryteria o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za 

dokonania, a następnie liczba punktów uzyskanych za średnią ocen. Stypendium przyznawane jest 

kandydatom i kandydatkom, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów, do wyczerpania środków 

zaplanowanych na stypendia w budżecie m.st. Warszawy. 

11. Wysokość stypendium ustalana jest na podstawie listy rankingowej poprzez uszeregowanie 

stypendystów i stypendystek pod względem całkowitej liczby punktów, tj. sumy punktów za dokonania, 

wyniki w nauce oraz dochód. 

§ 2. Działalność i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz działalność społeczna 

1. Dokonania podlegają autorskiej ocenie na podstawie przedstawionych we wniosku o przyznanie 

stypendium dokumentów potwierdzających działalność i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne 

oraz działalność społeczną, a także - jeśli dotyczy - dokumentów poświadczających szczególną sytuację 

kandydata/tki (zdrowotną, rodzinną i in.). 

2. Dokonania oceniane są według poniższych kryteriów (z uwzględnieniem szczególnej sytuacji 

kandydata/tki): 

KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

siła zaangażowania (wkład pracy; wysiłek i poświęcany czas na daną aktywność; 
konsekwencja; stopień samodzielności; inicjatywność; innowacyjność)* 

0-20 

zasięg i poziom (od szkolnego/uczelnianego po międzynarodowy;  jakość wiedzy i 
umiejętności zdobyte/wymagane w danym obszarze działań; prestiż organizatora)* 

0-13 

czas trwania (regularność, cykliczność, aktualność)* 0-7 

Łącznie maksymalnie  40 
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3. Kandydat/tka pierwszy raz ubiegający/a się o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II może 

wykazać dokonania z trzech ostatnich lat szkolnych bądź akademickich.  

4. Kandydat/tka, będący/a stypendystą/tką w poprzednich edycjach, ubiegając się ponownie 

o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II może wykazać wyłącznie dokonania, za które nie 

uzyskał/a jeszcze stypendium. 

5. Udokumentowanie działalności i osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych oraz działalności 

społecznej spoczywa na kandydacie/tce. 

§ 3. Wyniki w nauce 

1. Uczniowie szkół podstawowych klas IV 

a) Ze względu na ocenę opisową uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej nie przyznaje się 

punktów za wyniki w nauce. 

2. Uczniowie szkół podstawowych klas V-VI 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,0. 

b) Punkty za wyniki w nauce przyznawane są według następujących przedziałów: 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,09 11 

2. 4,1 – 4,19 12 

3. 4,2 – 4,29 13 

4. 4,3 – 4,39 14 

5. 4,4 – 4,49 15 

6. 4,5 – 4,59 16 

7. 4,6 – 4,69 17 

8. 4,7 – 4,79 18 

9. 4,8 – 4,89 19 

10. 4,9 – 4,99 20 

11. 5,0 – 5,09 21 

12. 5,1 – 5,19 22 

13. 5,2 – 5,29 23 

14. 5,3 – 5,39 24 

15. 5,4 – 5,49 25 

16. 5,5 – 5,59 26 

17. 5,6 – 5,69 27 

18. 5,7 – 5,79 28 

19. 5,8 – 5,89 29 



 

5 

 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

20. 5,9 – 6,0 30 

c) Uczniowie, którzy ubiegają się o stypendium, muszą uzyskać na koniec ostatniego roku szkolnego 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

3. Uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,0. 

b) Punkty za wyniki w nauce przyznawane są według następujących przedziałów: 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,09 11 

2. 4,1 – 4,19 12 

3. 4,2 – 4,29 13 

4. 4,3 – 4,39 14 

5. 4,4 – 4,49 15 

6. 4,5 – 4,59 16 

7. 4,6 – 4,69 17 

8. 4,7 – 4,79 18 

9. 4,8 – 4,89 19 

10. 4,9 – 4,99 20 

11. 5,0 – 5,09 21 

12. 5,1 – 5,19 22 

13. 5,2 – 5,29 23 

14. 5,3 – 5,39 24 

15. 5,4 – 5,49 25 

16. 5,5 – 5,59 26 

17. 5,6 – 5,69 27 

18. 5,7 – 5,79 28 

19. 5,8 – 5,89 29 

20. 5,9 – 6,00 30 

c) Uczniowie, którzy ubiegają się o stypendium, muszą uzyskać na koniec ostatniego roku szkolnego 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 
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4. Uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,0 (maksymalnie 20 

punktów) oraz wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 10 punktów). 

b) Punkty za średnią przyznawane są według następujących przedziałów: 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,19 5 

2. 4,2 – 4,29 6 

3. 4,3 – 4,39 7 

4. 4,4 – 4,49 8 

5. 4,5 – 4,59 9 

6. 4,6 – 4,69 10 

7. 4,7 – 4,79 11 

8. 4,8 – 4,89 12 

9. 4,9 – 4,99 13 

10. 5,0 – 5,09 14 

11. 5,1 – 5,19 15 

12. 5,2 – 5,29 16 

13. 5,3 – 5,39 17 

14. 5,4 – 5,49 18 

15. 5,5 – 5,59 19 

16. ≥ 5,6 20 

c) Punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (po przeliczeniu na punkty przelicznikowe) przyznawane 

są według poniższych przedziałów: 

Lp. Punkty przelicznikowe Liczba punktów 

1. 0 – 9,99 1 

2. 10 – 19,99 2 

3. 20 – 29,99 3 

4. 30 – 39,99 4 

5. 40 – 49,99 5 

6. 50 – 59,99 6 

7. 60 – 69,99 7 

8. 70 – 79,99 8 

9. 80 – 89,99 9 

10.  90  – 100 10 
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d) Wyniki z egzaminu ósmoklasisty są przeliczane według wzoru: 

Punkty przelicznikowe = Wjp x 0,35 + Wm x 0,35 + Wjon x 0,30 

gdzie: 

   Wjp oznacza wynik egzaminu z języka polskiego 

   Wm oznacza wynik egzaminu z matematyki 

   Wjon oznacza wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego 

e) Uczniowie, którzy ubiegają się o stypendium, muszą uzyskać na koniec ostatniego roku szkolnego 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

5. Uczniowie klas II-IV szkół ponadpodstawowych 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,0. 

b) Punkty za wyniki w nauce przyznawane są według następujących przedziałów: 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,09 10 

2. 4,1 – 4,19 11 

3. 4,2 – 4,29 12 

4. 4,3 – 4,39 13 

5. 4,4 – 4,49 14 

6. 4,5 – 4,59 15 

7. 4,6 – 4,69 16 

8. 4,7 – 4,79 17 

9. 4,8 – 4,89 18 

10. 4,9 – 4,99 19 

11. 5,0 – 5,09 20 

12. 5,1 – 5,19 21 

13. 5,2 – 5,29 22 

14. 5,3 – 5,39 23 

15. 5,4 – 5,49 24 

16. ≥ 5,5 25 

c) Uczniowie, którzy ubiegają się o stypendium, muszą uzyskać na koniec ostatniego roku szkolnego 

co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

6. Słuchacze szkół policealnych 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,0. 
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b) Punkty za wyniki w nauce przyznawane są według następujących przedziałów: 

Lp. 
Średnia arytmetyczna ocen 

za ostatni rok szkolny 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,09 10 

2. 4,1 – 4,19 11 

3. 4,2 – 4,29 12 

4. 4,3 – 4,39 13 

5. 4,4 – 4,49 14 

6. 4,5 – 4,59 15 

7. 4,6 – 4,69 16 

8. 4,7 – 4,79 17 

9. 4,8 – 4,89 18 

10. 4,9 – 4,99 19 

11. 5,0 – 5,09 20 

12. 5,1 – 5,19 21 

13. 5,2 – 5,29 22 

14. 5,3 – 5,39 23 

15. 5,4 – 5,49 24 

16. ≥ 5,5 25 

7. Studenci I roku 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, która nie może być mniejsza niż 

4,0 (maksymalnie 10 punktów) oraz wyniki uzyskane z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych 

w części pisemnej na egzaminie maturalnym (maksymalnie 20 punktów). 

b) Punkty za średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły przyznawane 

są według poniższych przedziałów: 

Lp. 

Średnia ocen uzyskanych  

na świadectwie 

ukończenia szkoły 

Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,19 1 

2. 4,2 – 4,39 2 

3. 4,4 – 4,49 3 

4. 4,5 – 4,59 4 

5. 4,6 – 4,69 5 

6. 4,7 – 4,79 6 

7. 4,8 – 4,89 7 

8. 4,9 – 5,09 8 
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Lp. 

Średnia ocen uzyskanych  

na świadectwie 

ukończenia szkoły 

Liczba punktów 

9. 5,1 – 5,49 9 

10. ≥ 5,5 10 

c) Punkty za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z przedmiotów zdawanych w części pisemnej 

są przyznawane po przeliczeniu ich według poniższej procedury. 

I KROK 

Wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej są przeliczane według wzoru: 

1) poziom podstawowy:  

 

2) poziom rozszerzony: 

 

 

Pod uwagę brany będzie średni ogólnopolski wynik matury z danego przedmiotu z roku, w którym 

kandydat/tka przystąpił do egzaminu maturalnego. Jeśli uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu jest niższy niż średni krajowy wynik, punkty z tego przedmiotu nie są przyznawane. 

II KROK 

Sumowane są punkty przelicznikowe z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych w części pisemnej 

na egzaminie maturalnym, obliczone według powyższych wzorów.  

Automatycznie sumowane są wyniki z tych przedmiotów, z których uzyskano największą liczbę punktów 

przelicznikowych. 

III KROK 

Punkty za wyniki z egzaminu maturalnego (po przeliczeniu na punkty przelicznikowe) przyznawane są 

według poniższych przedziałów: 

Lp. 
Suma punktów 

przelicznikowych 
Liczba punktów 

1. < 400 0 

2. 400 – 449,99 1 

3. 450 – 499,99  2 
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Lp. 
Suma punktów 

przelicznikowych 
Liczba punktów 

4. 500 – 549,99 3 

5. 550 – 599,99 4 

6. 600 – 649,99 5 

7. 650 – 699,99  6 

8. 700 – 749,99 7 

9. 750 – 799,99 8 

10. 800 – 849,99  9 

11. 850 – 899,99 10 

12. 900 – 949,99 11 

13. 950 – 999,99 12 

14. 1000 – 1049,99 13 

15. 1050 – 1099,99   14 

16. 1100 – 1149,99 15 

17. 1150 – 1199,99 16 

18. 1200 – 1249,99 17 

19. 1250 – 1299,99 18 

20. 1300 – 1349,99   19 

21. ≥ 1350 20 

d) Wyniki uzyskane przez kandydatów i kandydatki zdających maturę międzynarodową (IB) na 

poziomie podstawowym (SL) i poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na wynik arkusza poziomu 

podstawowego i rozszerzonego egzaminu maturalnego według poniższej tabeli: 

Lp. 

Wynik z matury 

międzynarodowej 

(IB poziom SL/HL) 

Odpowiednik 

matury 

1. 7 100% 

2. 6 90% 

3. 5 75% 

4. 4 60% 

5. 3 45% 

6. 2 30% 

7. 1 0% 

e) W przypadku kandydatów i kandydatki zdających maturę dwujęzyczną przelicza się wynik z 

egzaminu z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego 

według wzoru: 

R = D x 4/3 
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  gdzie: 

   D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego 

   R oznacza wynik poziomu rozszerzonego 

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy, 

przyjmuje wartość 100%). 

f)    O stypendium mogą ubiegać się studenci I roku, którzy: 

− jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będą studiować po raz pierwszy 

na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

− jeszcze nie uzyskali tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza 

granicami Polski, 

− w roku przyznania stypendium ukończą najwyżej 26. rok życia. 

8. Studenci I roku, którzy zdali maturę za granicą 

a) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, która po przeliczeniu na skalę 

ocen 1-6 nie może być mniejsza niż 4,0 (maksymalnie 10 punktów), oraz średnia ocen po 

przeliczeniu na skalę ocen 1-6 z egzaminu maturalnego (maksymalnie 20 punktów).  

b) Punkty za średnią ocen (po przeliczeniu na skalę ocen 1-6) ze świadectwa ukończenia szkoły 

przyznawane są według poniższych przedziałów: 

Lp. 

Średnia ocen uzyskanych  

na świadectwie 

ukończenia szkoły 

Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,19 1 

2. 4,2 – 4,39 2 

3. 4,4 – 4,59 3 

4. 4,6 – 4,79 4 

5. 4,8 – 4,99 5 

6. 5,0 – 5,19 6 

7. 5,2 – 5,39 7 

8. 5,4 – 5,59 8 

9. 5,6 – 5,79 9 

10. ≥ 5,8 10 

 

 



 

12 

 

c) Punkty za średnią ocen (po przeliczeniu na skalę 1-6) z egzaminów maturalnych przyznawane są 

według poniższych przedziałów: 

Lp. 
Średnia ocen 

z egzaminów maturalnych 
Liczba punktów 

1. 4,0 – 4,09 1 

2. 4,1 – 4,19 2 

3. 4,2 – 4,29 3 

4. 4,3 – 4,39 4 

5. 4,4 – 4,49 5 

6. 4,5 – 4,59 6 

7. 4,6 – 4,69 7 

8. 4,7 – 4,79 8 

9. 4,8 – 4,89 9 

10. 4,9 – 4,99 10 

11. 5,0 – 5,09 11 

12. 5,1 – 5,19 12 

13. 5,2 – 5,29 13 

14. 5,3 – 5,39 14 

15. 5,4 – 5,49 15 

16. 5,5 – 5,59 16 

17. 5,6 – 5,69 17 

18. 5,7 – 5,79 18 

19. 5,8 – 5,89 19 

20. ≥ 5,9 20 

d) Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i oceny uzyskane z egzaminu maturalnego 

uzyskane przez kandydatów i kandydatki poza granicami Polski przelicza się w następujący sposób: 

      W = Zk x 6/Zmax    

  gdzie: 

      W oznacza wynik matury po przeliczeniu 

      Zk oznacza wynik kandydata/tki 

     Zmax oznacza maksymalny możliwy wynik. 

e) O stypendium mogą ubiegać się studenci I roku, zdający maturę za granicą, którzy: 

− jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będą studiować po raz pierwszy 

na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

− jeszcze nie uzyskali tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza 

granicami Polski, 

− w roku przyznania stypendium ukończą najwyżej 26. rok życia. 
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9. Studenci po I roku 

f) Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium to średnia 

arytmetyczna ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim, która nie może być mniejsza niż 3,5. 

g) Punkty za średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim przyznawane 

są według poniższych przedziałów: 

Lp. 

Średnia arytmetyczna 

wszystkich ocen za ostatni 

rok akademicki 

Liczba punktów 

1. 3,5 – 3,59 10 

2. 3,6 – 3,69 11 

3 3,7 – 3,79 12 

4. 3,8 – 3,89 13 

5. 3,9 – 3,99 14 

6. 4,0 – 4,09 15 

7. 4,1 – 4,19 16 

8. 4,2 – 4,29 17 

9. 4,3 – 4,39 18 

10. 4,4 – 4,49 19 

11. ≥ 4,5 20 

h) W przypadku szkół wyższych stosujących skalę ocen wykraczającą poza skalę 2-5 następuje 

przeliczenie średniej ocen kandydata/tkę według poniższego wzoru: 

S = Pk x 5/Pmax. 

gdzie: 

S – oznacza średnią ocen do wniosku 

Pk – oznacza średnią ocen uzyskaną przez kandydata/tkę 

Pmax. – oznacza najwyższą możliwą do uzyskania średnią ocen  

i) O stypendium mogą ubiegać się studenci po I roku, którzy: 

− jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będą studiować po raz pierwszy na danym 

roku studiów, 

− jeszcze nie uzyskali tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza 

granicami Polski, 

− w roku przyznania stypendium ukończą najwyżej 26. rok życia. 

§ 4. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego  

1. Średni miesięczny dochód netto uzyskany w 2021 roku na jednego członka gospodarstwa domowego 

kandydata/tki nie może być wyższy niż 2000 zł. 

2. Do obliczenia dochodu kandydata/tki, brany jest pod uwagę dochód w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).  
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3. Do dochodu nie wlicza się: 

a) stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II,  

b) stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669),  

c) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust.1 pkt 1–3 i 5, art. 88 ust. 1 pkt. 2b oraz art. 212 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),  

d) świadczeń wychowawczych,  

e) świadczeń opiekuńczych, 

f) świadczeń z pomocy społecznej. 

4. Jako gospodarstwo domowe rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

5. O stypendium może się również ubiegać pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca, czyli osoba 

prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.  

6. Punkty za dochód przyznawane są według następujących przedziałów: 

 

Lp. 

 Średni miesięczny dochód netto 

na jednego członka gospodarstwa 

domowego 

(w PLN) 

Liczba punktów 

1.     0,00  –  499,99 6 

2. 500,00  –  799,99 5 

3.    800,00  –  1 099,99 4 

4. 1 100,00  –  1 399,99 3 

5. 1 400,00  –  1 699,99 2 

6. 1 700,00  –  2 000,00 1 
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