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

FUNDACJA ROZWOJU
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
…………………………………………………………………………….……..
NAZWISKO
……………………………………………………………………………………
IMIĘ
……………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
………………………………………………………………………..………….
WYDZIAŁ, KIERUNEK I ROK STUDIÓW
…………………………………………………………………………………...
NUMER ALBUMU
Typ
Studiów
Studia I
stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

Studia II
stopnia

Jednolite
studia
magisterskie

PESEL
………………………………………………………..
DATA URODZENIA (dzień- miesiąc- rok)
…………………………………………………………
OBYWATELSTWO
………………………………………………………………
URZĄD SKARBOWY
REZYDENCJA PODATKOWA (proszę zaznaczyć właściwe pole):
nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent podatkowy Polska)
ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)
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Rezydencja podatkowa to miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych:
Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów
życiowych) lub,
2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym 1
W przypadku nierezydentów:
Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika (numer dokumentu stwierdzającego tożsamość):
………………………………………………………………..…………………………………………………….
Rodzaj numeru identyfikacyjnego (proszę zaznaczyć właściwe):
numer identyfikacyjny TIN/numer ubezpieczeniowy/paszport/urzędowy dokument stwierdzający
tożsamość/inny rodzaj identyfikacji podatkowej/ inny dokument stwierdzający tożsamość
Kraj wydania numeru identyfikacyjnego………………………………………………………………..
PRZYZNANE ŚWIADCZENIA PROSZĘ PRZELAĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

(numer konta bankowego)
NAZWA BANKU
………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga: 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).
Załącznik:
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię urzędowego powiadomienia o nadaniu numeru PESEL
ze statusem cudzoziemca: UKR

………………………………………….
podpis wnioskodawcy

1

Art. 3 ust. 1a 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.).
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WYPEŁNIA PRACOWNIK FRUG:
1.Potwierdzam złożenie wniosku z kompletem załączników:

…………………………….…………………………………..
Data, pieczęć i podpis pracownika FRUG
2. Potwierdzam złożenie wniosku bez wymaganych załączników:
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
……………………………………………………………

...……………………….…………………………………..…
Data, pieczęć i podpis pracownika FRUG

Przyznano/nie przyznano* stypendium w wysokości …………………...

Data rozpatrzenia wniosku………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
Podpisy Rady Funduszu Stypendialnego:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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