
Положення про конкурс Фонду розвитку Гданського університету на здобуття 
стипендії  Стипендіального фонду "Гданський університет на допомогу Україні!"  

 

 
Стипендіальний фонд "Гданський університет на допомогу Україні!", далі - "Фонд", 
створений за рахунок коштів, пожертвуваних до Фонду розвитку Гданського університету 
в рамках публічного збору через сайт https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy, а також за 
рахунок пожертви Фонду професора Вацлава Шибальського. 

 
 

§ 1 
Фінансові ресурси Фонду призначені для надання стипендій студентам Гданського 
університету — громадянам України, які приїхали до Польщі у зв'язку з військовими діями 
в Україні та перебування яких на території Республіки Польща визнано легальним на 
підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі 
збройним конфліктом на території цієї країни. 
 

§ 2 
Кошти, призначені для виплати стипендій з Фонду, обліковуються на окремому 

бухгалтерському рахунку Фонду розвитку Гданського університету і надходять з коштів, 
пожертвуваних в рамках публічного збору через сервіс https://www.siepomaga.pl/ug-dla-
ukrainy а також з пожертви Фонду професора Вацлава Шибальського. 

 
§ 3 

 

Заявку на стипендію з коштів, пожертвуваних до Фонду розвитку Гданського університету 
в рамках публічного збору за допомогою сервісу https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy 
і з пожертви Фонду професора Вацлава Шибальського можуть подати студенти 
Гданського університету   першого ступеня, другого ступеня та єдиної магістратури, які 
приїхали до Польщі у зв'язку з військовими діями в Україні та перебування яких на 
території Республіки Польща визнано легальним на підставі Закону від 12 березня 2022 
року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї 
країни. 

 
§ 4 

1. Стипендія призначається одноразово та виплачується на банківський рахунок, 
визначений стипендіатом. 

2. Для здійснення виплат стипендіат зобов'язаний відкрити банківський рахунок 
 у польських злотих (PLN) у банку, що діє на території Республіки Польща. 

3. Розмір стипендії становитиме не менше 800,00 злотих (прописом:, вісімсот злотих). 
Розмір стипендії, призначеної за результатами конкурсу, залежатиме від кількості 
поданих заявок, які пройшли кваліфікаційний відбір, до моменту вичерпання коштів, 
зазначених у пп.2. 

4. Виплата одноразової стипендії буде здійснена не пізніше 31 грудня 2022 року. 
5. Стипендії, які виплачує Фонд розвитку Гданського університету, класифікуються як 

доходи з інших джерел відповідно до ст. 20 п. 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 податку 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). 

 
 
 

§ 5 
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Інформація про оголошення конкурсу на отримання стипендії Фонду та правила його 
проведення 

нагородження публікується на веб-сайті Фундації розвитку Гданського університету 
www.frug.ug.edu.pl та у формі електронного листа, надісланого Гданським університетом 
студентам Гданського університету. 
 

§ 6 

Кандидат, який претендує на отримання стипендії, повинен подати: 
1) належним чином оформлену заяву на призначення стипендії за зразком, наведеним 

у додатку 1 до цього Положення, розміщеним на веб-сайті. www.frug.ug.edu.pl; 
2) завірену копію офіційного повідомлення про надання номера PESEL зі статусом 

іноземця: UKR. 
 

§ 7 
1. Документи, зазначені в § 6, слід подати в паперовій формі до Офісу Фонду розвитку 

Гданського університету в Гданську, вул. Яна Бажинського 1 А, кім. 310 (III поверх) не 
пізніше 02 грудня 2022 року. 

2. Документи, подані після закінчення терміну, зазначеного в розд. 1, а також неповністю 
оформлені документи 
розглядатися не будуть. Термін, зазначений у розд. 1 продовженню не підлягає. 
 

§ 8 
1. Кандидатів, рекомендованих на отримання стипендії обирає Рада стипендіального 

фонду, далі - «Рада», яку призначає Голова Правління Фонду розвитку Гданського 
університету. 

2. До складу Ради входять: представник Дарувальника – Фундації професора Вацлава 
Шибальського та представник Гданського університету, Фундації розвитку Гданського 
університету та Студентського парламенту Гданського університету. 

3. Після набору та розгляду заявок на отримання стипендії, Рада рекомендує кандидатів 
на отримання стипендії Президенту Фонду розвитку Гданського університету. 
 

§ 9 
1. Президент Фонду розвитку Гданського університету: 

a. здійснює управління Фондом за сприяння Ради; 
b. визначає розмір стипендії; 
c. за поданням Ради приймає рішення про призначення стипендії; 
d. повідомляє учасників конкурсу про результати проведення конкурсної процедури. 

2. Рішення конкурсу на призначення стипендії є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 

§10 
1. У разі порушення стипендіатом норм цього Положення, зокрема шляхом надання 

неправдивих даних у заяві, виплата стипендії може бути призупинена. Президент 
Фундації розвитку Гданського університету приймає рішення про призупинення 
виплати стипендії. 

2. Якщо роз’яснювальна процедура, проведена президентом Фундації розвитку 
Гданського університету, підтвердить твердження, зазначені в розд. 1 Президент 
зобов'язує стипендіата повернути отриману стипендію, встановлюючи відповідний 
строк.  

 
Положення про конкурс Фонду розвитку Гданського університету на здобуття 
стипендії  Стипендіального фонду "Гданський університет на допомогу Україні!" набирає 
чинності з дня опублікування. 
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