
Regulamin konkursu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego o stypendium 
z Funduszu Stypendialnego „Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie!”  

 

 
Fundusz Stypendialny „Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie!”, zwany dalej „Funduszem”, 
powstał ze środków finansowych ofiarowanych na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego w zbiórce publicznej za pośrednictwem serwisu https://www.siepomaga.pl/ug-dla-
ukrainy oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego. 

 
 

§ 1 
Środki finansowe Funduszu są przeznaczone na stypendia dla studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania 
wojenne na Ukrainie oraz których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 
za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

§ 2 
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów z Funduszu są ewidencjonowane na odrębnym 

koncie księgowym Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i pochodzą ze środków 
finansowych ofiarowanych w zbiórce publicznej za pośrednictwem serwisu 
https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy oraz z darowizny przekazanej przez Fundację 
Profesora Wacława Szybalskiego. 

 
§ 3 

 

O stypendium ze środków finansowych ofiarowanych na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego w zbiórce publicznej za pośrednictwem serwisu https://www.siepomaga.pl/ug-dla-
ukrainy oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego mogą 
ubiegać się studenci Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne 
na Ukrainie, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 
§ 4 

1. Stypendium przyznawane jest jednorazowo i jest wypłacane na rachunek bankowy 
wskazany przez stypendystę. 

2. Stypendysta zobowiązany jest wskazać do wpłat rachunek bankowy prowadzony 
w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wysokość stypendium wynosić będzie nie mniej niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). 
Kwota przyznanego stypendium w ramach ogłoszonego konkursu uzależniona będzie od 
liczby złożonych i zakwalifikowanych wniosków, do wyczerpania środków, o których mowa 
w par.2. 

4. Wypłata jednorazowego stypendium zostanie zrealizowana najpóźniej do 31 grudnia 2022r. 
5. Stypendia wypłacane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego są kwalifikowane 

jako przychody z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) 
i nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Otrzymujący 
stypendium zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanego przychodu w ramach ogółu 
swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym za dany rok 
podatkowy (dla rozliczających się w Polsce: PIT-37 lub 36). 
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§ 5 

Informację o ogłoszeniu konkursu o stypendium w ramach Funduszu oraz o zasadach jego 

przyznawania podaje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
www.frug.ug.edu.pl oraz w formie wiadomości mailowej rozesłanej przez Uniwersytet Gdański 
do studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

§ 6 

Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć: 
1) prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.frug.ug.edu.pl; 
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię urzędowego powiadomienia o nadaniu 

numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR. 
 

§ 7 
1. Dokumenty, o których mowa w § 6, należy złożyć w formie papierowej w Biurze Fundacji 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 1 A, pok. 310 
(III piętro) najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022r. 

2. Dokumenty złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak też dokumenty 
niekompletne, nie podlegają rozpatrzeniu. Termin określony w ust. 1 nie podlega 
przedłużeniu. 
 

§ 8 
1. Kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium wyłania Rada Funduszu 

Stypendialnego, zwana dalej „Radą”, powoływana przez Prezesa Zarządu Fundacji 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel Darczyńcy - Fundacji Profesora Wacława 
Szybalskiego oraz przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacji Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Po przeprowadzeniu naboru i sprawdzeniu wniosków o stypendium Rada rekomenduje 
Prezesowi Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego kandydatów do przyznania 
stypendium. 
 

§ 9 
1. Prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 

a. zarządza Funduszem przy pomocy Rady; 
b. określa wysokość stypendium; 
c. na wniosek Rady rozstrzyga o przyznaniu stypendium; 
d. zawiadamia uczestników konkursu o wynikach postępowania konkursowego. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium jest ostateczne i od wyników jego rozstrzygnięcia 
nie przysługuje odwołanie. 

 
§ 10 

1. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad niniejszego Regulaminu, 
w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych we wniosku, wypłata 
stypendium może zostać wstrzymana. O wstrzymaniu wypłaty stypendium decyduje Prezes 
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Jeżeli postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Fundacji Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzi zarzuty, o których mowa w ust. 1 Prezes zobowiąże 
stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, wyznaczając odpowiedni termin.  

 
Regulamin konkursu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego o stypendium z Funduszu 
Stypendialnego „Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie!” wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 
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