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Urząd Miejski Wrocławia wprowadził nowe kryterium – dodatkowe 50 lub 90 pkt. za uczestnictwo w  programie 
Nasz Wrocław. Zastąpi ono oświadczenie rodzica o złożeniu PIT-a we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację. 

Program Nasz Wrocław skiero-
wany jest do mieszkańców Wro-
cławia, którzy aktywowali Status 
Podatnika, czyli rozliczyli poda-
tek dochodowy w naszym mie-
ście. Dzięki temu mogą korzy-
stać w ciągu roku z bezpłatnych 
wejściówek do 9 wrocławskich 
atrakcji, a także zakupić tańsze 
bilety okresowe na komunikację 
miejską MPK. Więcej korzyści – 
przeczytaj w ramce. 

Zarejestruj konto sam...

Warunkiem skorzystania z pro-
gramu jest rejestracja konta na 

stronie www.wroclaw.pl/nasz-
-wroclaw lub poprzez aplikację 
mobilną i aktywowanie Statusu 
Podatnika w programie Nasz 
Wrocław poprzez potwierdzenie 
złożonej deklaracji PIT we Wro-
cławiu. Poradnik w formie pytań 
i odpowiedzi dotyczący pro-
gramu Nasz Wrocław na www.
wroclaw.pl/nasz-wroclaw/po-
moc.

... albo przy Kotlarskiej

Kto jednak nie ma internetu, 
może zarejestrować swoje kon-
to w programie Nasz Wrocław 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 
41. Urzędnik będzie pytał o imię 
i nazwisko, nr PESEL, adres 
zamieszkania, indywidualne-

go adresu e-mail itd. Aktywacji 
Statusu Podatnika (wymagane 
jest wtedy pokazanie pierwszej 
strony PIT z potwierdzeniem 
złożenia go we wrocławskim 
urzędzie skarbowym) można do-
konać w Punkcie Obsługi Klien-
ta: ul. Kotlarska 41, ul. Sztabo-
wa 98, ul. Krzywoustego 286, 
ul. Chociebuska 8-10.

Kiedy to zrobić?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, 
a macie w domu kandydata do 
przedszkola lub podstawówki, 
zróbcie to czym prędzej. Korzy-
stacie już z programu Nasz Wro-
cław? Świetnie. Ale sprawdźcie, 
czy macie aktywny Status Po-
datnika. Najlepiej, jeśli będziecie 
z tym gotowi: 

 ◼ 10 marca w przypadku 
kandydata do podstawówki 
spoza rejonu lub 

 ◼ 23 marca – w przypadku 
kandydata do przedszkola 
lub zerówki w szkole. 

E-mail od wolontariusza

Nie czujesz się surferem in-
ternetu, a bliżej niż na Kotlar-
ską 41 masz na ul. Sztabową 
98, ul. Krzywoustego 286 albo 
pl. Teatralny 5? Pod tymi ad-
resami znajdują się filie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. I tam 
wolontariusze biegli w zakresie 
usług elektronicznych bezpłat-
nie pomogą ci założeniu e-ma-
ila, potrzebnego do rejestracji 
w programie Nasz Wrocław. 

Aktywnie w programie Nasz Wrocław

Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie re-
krutacji?
Tak, wniosek wprowadzony 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wraz z załącznikami zostaje 
podpisany przez rodzica elektro-
nicznie. Uznaje się to za kompletne 
złożenie wniosku.

Czy złożony i podpisany elektro-
nicznie wniosek może zostać po-
prawiony?
Tak - do momentu zamknięcia 
etapu wprowadzenia wniosków 
przez rodziców. Należy jednak pa-
miętać, aby poprawiony wniosek 
ponownie podpisać elektronicznie.

Jak rodzic będzie mógł złożyć 
wniosek, jeśli nie dysponuje 
komputerem z internetem?
Będzie mógł pójść do placówki 
I wyboru i pobrać papierowy kwe-
stionariusz rekrutacyjny, wypełnić 
go i złożyć w tej placówce.

Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie pra-
womocny wyrok sądu rodzinnego, 
orzekający rozwód lub separację 
bądź akt zgonu, a także wypeł-
nić i załączyć oświadczenie o sa-
motnym wychowywaniu dziec-
ka i niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
Dodatkowo w razie wątpliwości 
przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności za-
warte w oświadczeniu (np. wyrok 
sądu). Oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu może być zwery-
fikowane w drodze wywiadu, do 
którego stosuje się przepisy, do-
tyczące rodzinnego wywiadu śro-
dowiskowego, przeprowadzanego 
przez odpowiednie instytucje pu-
bliczne, np. MOPS.

Niepełnosprawność kandydata

Czy rodzic dziecka z niepełno-
sprawnością może ubiegać się 
tylko o miejsce w przedszkolu in-
tegracyjnym?
Nie, może wybrać również przed-
szkole ogólnodostępne.

Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnospraw-
ność rodziców sumują się, czy 
kandydat otrzymuje 200 pkt, bez 
znaczenia, ile jest osób niepełno-
sprawnych w rodzinie? 
Są dwa kryteria do wyboru: albo 
oboje rodzice są niepełnosprawni, 
albo jeden. Nie można zaznaczyć 
obu tych kryteriów jednocześnie. Za 
niepełnosprawność rodziców mak-
symalnie można otrzymać 200 pkt.

Wielodzietność

Czy można zaznaczyć kryterium 

wielodzietności, jeśli dzieci z po-
przedniego związku wychowują 
się w innym domu (z drugim ro-
dzicem)?
Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci 
w jednym gospodarstwie domowym. 

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dziecko 
ukończyło 18. rok życia?
Tak, jeżeli jest to dziecko uczące 
się i wychowywane we wspólnym 
gospodarstwie domowym.

Czy rodzina wychowująca obecnie 
dwoje dzieci, która spodziewa się 
kolejnego dziecka, uznawana jest 
za rodzinę wielodzietną?
Jeśli powiększenie rodziny nastąpi 
w okresie składania wniosku re-
krutacyjnego, to rodzice mogą za-
znaczyć kryterium wielodzietności. 
Jeśli urodzenie nastąpi po terminie 
składania wniosków rekrutacyj-
nych, rodzice nie będą mogli sko-
rzystać z tego kryterium. 

Dochód

Co należy wpisać jako dochód - 
kwotę brutto czy netto?
Należy wpisać dochód netto, co do 
grosza (nie należy zaokrąglać do-
chodu).

Które miesiące bierze się pod 
uwagę przy obliczaniu dochodu?
Dowolne trzy miesiące z 6 poprze-
dzających złożenie wniosku (nie 

muszą być kolejne), przy czym 
dochód matki i ojca należy podać 
z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli 
są one w walucie obcej?
Należy dokonać przeliczenia do-
chodu na złotówki po średnim 
kursie NBP na dzień 23.03.2022. 

Zamieszkiwanie  
we Wrocławiu

Co w przypadku, gdy ktoś planuje 
przeprowadzkę do Wrocławia po 
terminie rekrutacji elektronicznej 
i np. od lipca będzie to jego miej-
sce zamieszkania?
Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to 
może wziąć udział w elektronicznej 
rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu? 
Nie, nie trzeba być zameldowa-
nym. Rodzic, wypełniając wnio-
sek w systemie, wpisuje aktualny 
adres zamieszkania. Jeśli adres nie 
pokrywa się z adresem zameldo-
wania, będzie musiał załączyć od-
powiedni dokument. 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje 
się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2022 r.,
c) zamieszkanie potwierdzone in-
nym dokumentem (np. umową 
przedwstępną z deweloperem, ak-
tem notarialnym zakupu nierucho-
mości, umową najmu).

Zatrudnienie rodziców

Jak długo ważne jest zaświadcze-
nie o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2022 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 
31.08.2022 r.

Czy umowa-zlecenie lub umowa 
o dzieło są traktowane jako praca 
i można wskazać je w formularzu 
rekrutacyjnym?
Każda umowa (umowa-zlecenie, 
o dzieło, działalność gospodarcza 
itd.) jest traktowana jako praca. 

Czy osoba przebywająca na urlo-
pie macierzyńskim lub wycho-
wawczym jest traktowana jako 
osoba zatrudniona?
Tak - są to osoby pozostające 
w stosunku pracy. Osoby takie po 
zaznaczeniu odpowiedniego kryte-
rium są zobligowane do dołączenia 
zaświadczenia o zatrudnieniu przy 
składaniu dokumentacji w placów-
ce. Jeżeli osoba prowadzi działal-
ność gospodarczą, składa odpo-
wiednie oświadczenie.

Rodzice pytają – Departament Edukacji odpowiada

Dodatkowe bonusy 
programu  

Nasz Wrocław

 ◼ wejście za darmo raz na 
365 dni do 9 popularnych 
wrocławskich atrakcji,

 ◼ zniżki (do 50 proc.) 
w kawiarniach, sklepach 
i u innych ponad 60 
partnerów programu,

 ◼ zniżka do 25 proc. na 
imienny bilet okresowy 
MPK, 

 ◼ zniżka do 50 proc. 
na parkowanie pod 
Narodowym Forum 
Muzyki,

 ◼ miesięczny bilet MPK  
za 1 zł dla osób 
podróżujących po 
Wrocławiu z miesięcznym 
biletem kolejowym.




