Додаток до Положення конкурсу Фундації розвитку Гданського університету на здобуття стипендії
від стипендіального фонду "Ґданський університет на допомогу Україні!"

ФОНД РОЗВИТКУ ГДАНСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ
…………………………………………………………………………….……..
ПРІЗВИЩЕ
……………………………………………………………………………………
ІМ'Я
……………………………………………………………………………………
АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ:
………………………………………………………………………..………….
ФАКУЛЬТЕТ, НАПРЯМОК ТА РІК НАВЧАННЯ
…………………………………………………………………………………...
НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ
Форма
Навчання
Навчання
І ступеня

стаціонарна

нестаціонарна

Навчання II
ступеня

Єдина
магістерська
програма

PESEL
………………………………………………………..
Дата народження (день - місяць - рік)
…………………………………………………………
ГРОМАДЯНСТВО
………………………………………………………………
ПОДАТКОВЕ УПРАВЛІННЯ (URZĄD SKARBOWY)
ПОДАТКОВЕ РЕЗИДЕНТСТВО (будь ласка, позначте відповідне поле):
необмежена податкова відповідальність (податковий резидент Польщі)
обмежена податкова відповідальність (нерезидент)
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Податкове резидентство - це місце проживання платника податку для цілей оподаткування:
Особою, яка проживає в Польщі, є фізична особа:
1. яка має центр особистих чи економічних інтересів на території Республіки Польща (центр
життєвих інтересів) або,
2. перебуває в Польщі більше ніж 183 дні у податковому році 1
Для нерезидентів:
Іноземний ідентифікаційний номер платника податків (номер документа, що посвідчує особу):
………………………………………………………………..…………………………………………………….
Тип ідентифікаційного номера (будь ласка, позначте відповідне):
ІПН/номер соціального страхування/паспорт/державний документ, що посвідчує особу/інший
ідентифікаційний номер платника податків/інший документ, що посвідчує особу
Країна видачі ідентифікаційного номера…………………………………………………………………..
ПРОХАННЯ ПЕРЕРАХУВАТИ ПРИСУДЖЕНУ ДОПОМОГУ НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК:
(номер банківського рахунку)
НАЗВА БАНКУ
………………………………………………………………………………………………………………………
Примітка: Стипендії, які виплачує Фонд розвитку Гданського університету, класифікуються як
доходи з інших джерел відповідно до ст. 20 розд. 1 Закону від 26 липня 1991 року про податок на
прибуток фізичних осіб (Законодавчий Вісник за 2021 р., поз. 1128 з пізнішими змінами) і не
звільняються від оподаткування податком на прибуток. Отримувач стипендії зобов'язаний
врахувати отриманий дохід у складі свого сукупного оподатковуваного доходу у податковій
декларації за відповідний податковий рік (для осіб, які проживають у Польщі: PIT-37 або 36).
Додаток:
завірена копію офіційного повідомлення про присвоєння номера PESEL зі статусом іноземця:
UKR

………………………………………….
підпис заявника

1Ст.

3 розд. 1а Закону від 26 липня 1991 року Про податок на доходи фізичних осіб (Законодавчий Вісник за 2021 р.,
поз. 1128, із пізнішими змінами).
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ЗАПОВНЮЄ СПІВРОБІТНИК FRUG:
1. Підтверджую подання заяви із комплектом додатків:

…………………………….…………………………………..
Дата, печатка та підпис працівника FRUG
2. Підтверджую подання заяви без обов'язкових додатків:
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
……………………………………………………………

...……………………….…………………………………..…
Дата, печатка та підпис працівника FRUG

Призначено/не призначено* стипендію в розмірі …………………...

Дата розгляду заяви……………………………………………………….
* викреслити зайве
Підписи Ради Стипендіального Фонду:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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