Załącznik nr 2
do Rocznego planu stypendialnego na 2022 rok

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW OBLIGATORYJNYCH I FAKULTATYWNYCH1
DO WNIOSKU O PRZYZNANIE
STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II2
I. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE WYNIKÓW W NAUCE
Uczniowie klas IV szkół podstawowych
1. świadectwo szkolne
2. w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w
roku szkolnym 2022/2023
Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, klas II-IV szkół ponadpodstawowych
1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny
2. świadectwo szkolne
3. w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w
roku szkolnym 2022/2023
Uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych
1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
2. świadectwo ukończenia szkoły
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. zaświadczenie o statusie ucznia w nowej szkole w roku szkolnym 2022/2023 (w terminie do 7 września
2022 r.)
Słuchacze szkół policealnych
1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny lub odpowiednio w przypadku
ukończenia w semestrze letnim I semestru nauki w szkole policealnej zaświadczenie o uzyskanej średniej
ocen za ostatni semestr;
2. przy zmianie szkoły kandydat/tka przedstawia zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku
szkolnym 2022/2023;
3. świadectwo szkolne (w przypadku rozpoczęcia nauki w szkole policealnej w roku szkolnym 2022/2023.
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Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I roku,
którzy zdawali maturę zagranicą:
1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
2. świadectwo ukończenia szkoły
3. świadectwo maturalne
4. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2022/2023
Studenci po I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów
drugiego stopnia
1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki lub odpowiednio
w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru studiów pierwszego stopnia/studiów
jednolitych/studiów drugiego stopnia zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr
2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2022/2023
II. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE SYTUACJI MATERIALNEJ I ZDROWOTNEJ3
1. Dokumenty poświadczające wysokość dochodu gospodarstwa domowego, w tym:
a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2021 roku (z
uwzględnieniem informacji o wysokości opłaconych: podatku należnego i składek na ubezpieczenie
społeczne) lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników:
− wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, którzy osiągnęli pełnoletność do
końca 2021 roku;
− nieletnich członków gospodarstwa domowego, którzy uzyskali w 2021 roku dochody.
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące dochodów opodatkowanych na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości
przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w 2021 roku członków
gospodarstwa domowego, którzy uzyskują tego rodzaju dochody;
c) zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku
netto i okresem otrzymywania zasiłku bezrobotnych członków gospodarstwa domowego;
d) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości
składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2021 roku, lub inny dokument
poświadczający wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2021 roku
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wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, którzy osiągnęli pełnoletność do
końca 2021 roku i uzyskali w 2021 roku dochody;
e) PIT-11 uzyskany z tytułu stypendium wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy w 2021
roku uzyskali dochód z tytułu stypendium;
f) PIT-11 z każdego stosunku pracy lub zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje
odpowiednio o: a) wysokości przychodu, b) opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne z
tego tytułu wszystkich członków gospodarstwa domowego poniżej 26. roku życia, którzy w 2021
roku uzyskiwali przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ;
g) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2021 roku;
h) zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające wysokość
wypłaconego członkom gospodarstwa domowego w 2021 roku zasiłku chorobowego określonego w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych;
i) umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu członków
gospodarstwa domowego gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej;
j) umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
k) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w gospodarstwie domowym lub poza nim lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść
ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na
rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza nim;
l) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
m) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
n) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą
zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym
przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego;
o) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości
niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem
lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzony przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
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– zaświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanych świadczeniach z funduszu
alimentacyjnego, lub
– informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w
szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
p) dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
q) dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez
członka gospodarstwa domowego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w
przypadku uzyskania dochodu w 2021 roku;
r) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez
członka gospodarstwa domowego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu w 2022 roku;
s) zaświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych
i socjalnych;
t) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych, o sytuacji
dochodowej i majątkowej rodziny - w przypadku gospodarstw domowych, których średni
miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 500 zł;
u) inne dokumenty niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.
2. Dokumenty dotyczące szczególnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej kandydata/tki, w tym:
a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny
lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko;
b) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;
c) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
d) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu
rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka;
e) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
f) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców;
g) dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata/tki wystawione
przez lekarza;
h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata/tki;
i) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia sytuacji kandydata/tki.

4

III. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH
ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
1.

2.

Opinia odpowiednio:
a) dyrektora szkoły lub wychowawcy, lub poświadczona przez sekretariat szkoły za zgodność z
oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano - w
przypadku uczniów, słuchaczy szkół policealnych oraz studentów I roku studiów I stopnia i studiów
jednolitych magisterskich;
b) dziekana lub opiekuna roku, lub promotora, lub opiekuna naukowego, lub poświadczona przez
dziekanat za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii
nie uzyskano – w przypadku pozostałych studentów.
Dokumenty potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność
społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym*:
a) zaświadczenia, w tym zaświadczenie o pobieraniu nauki równolegle w drugiej szkole/uczelni lub na
drugim kierunku studiów;
b) rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób);
c) dyplomy;
d) certyfikaty;
e) książki, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje.
Wszystkie zaświadczenia oraz rekomendacje powinny zawierać zarówno podpis osoby wystawiającej
dokument, jak i pieczątkę instytucji, którą osoba wystawiająca dokument reprezentuje (jeśli dotyczy).
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