
GIFT AID

In order to Gift Aid your donation you must tick the box below:

I would like Polish Association Gloucestershire to 
treat all eligible donations I have made during the 
previous four years and all future donations I make 
from the date of this declaration as Gift Aid donations, 
until I notify you otherwise.

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income 
Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift 
Aid claimed on all my donations in that tax year it is my 
responsibility to pay any difference.

Title

First name

Surname

Full Home
Address

Date

AKADEMIA POLSKA The Milestone School | Longford Lane | Gloucester | GL2 9EU

Please notify the charity if you:

• want to cancel this declaration
• change your name or home address
• no longer pay sufficient tax on your income and/or 

capital gains

If you pay Income Tax at the higher or additional rate and 
want to receive the additional tax relief due to you, you 
must include all your Gift Aid donations on your Self-
Assessment tax return or ask HM Revenue and Customs to 
adjust your tax code.

Polish Association Gloucestershire comply with data pro-
tection regulation and Fundraising Regulator’s code of 
practice. We will use your details only to administer your 
gifts.

Gift Aid is reclaimed by the charity from the tax you pay for the 
current tax year. Your address is needed to identify you as a cur-
rent UK taxpayer.

Szanowni Państwo,

wielu z Was zadaje nam pytanie, w jaki sposób może wspierać 
naszą wspólną placówkę edukacyjną. Jako fundacja charytatyw-
na mamy możliwość dofinansowania naszej działalności w ra-
mach GIFT AID. I o tę formę wsparcia bardzo serdecznie prosimy.

CO TO JEST GIFT AID?
Jest to akcja zachęcająca osoby płacące brytyjski podatek do-
chodowy (Income Tax), by wypełniły i podpisały deklarację, która 
stwierdza, że wpłaty na poczet czesnego powinny być traktowa-
ne jako „Gift Aid”. Na mocy tej deklaracji otrzymamy od Urzędu 
Podatkowego (HMRC) zwrot podatku zapłaconego przez ofiaro-
dawcę w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta!

WARUNKI „GIFT AID”
• wpłacający musi wypełnić poniższą deklarację Gift Aid
• wpłacający płaci podatek w Wielkiej Brytanii
• wpłacający dobrowolnie decyduje się, uiścić opłatę wyższą  

o 10% od standardowej opłaty

W przypadku spełnienia powyższych warunków będziemy mo-
gli uzyskać zwrot podatku od całości wpłaconej przez Państwa 
kwoty.

JAK TO DZIAŁA?
Jeśli opłacając czesne zechcą Państwo wesprzeć naszą szko-
łę dodatkową kwotą w wysokości minimum 10% wartości cze-
snego otrzymamy od Urzędu Podatkowego (HMRC) 25% war-
tości wpłaty np. wpłacą Państwo czesne (£130) powiększone  
o minimum 10% (£13) czyli £143. Urząd Podatkowy za każdego 
wpłaconego funta dofinansuje naszą fundację kwotą 25 pen-
sów (£143x £0.25). Dzięki czemu otrzymamy aż £35.75 dotacji. 

BY WSPOMÓC NASZĄ FUNDACJĘ NALEŻY:
1. Wypełnić poniższą deklarację i przekazać ją Akademii
2. Robiąc przelewy za czesne powiększać ich kwotę o min. 10%.

Stając w perspektywie podwyższenia czesnego ze względu na 
wzrost cen spowodowany koronawirusem postanowiliśmy pozo-
stawić czesne na poprzednim poziomie, jednocześnie prosząc 
Państwa o wsparcie w ramach Gift Aid. Jest to pomoc dobrowol-
na. Prosimy zatem Państwa, jeśli to możliwe o wsparcie i z góry 
dziękujemy za okazane serce! Akademia to nasze wspólne dzieło!

Z poważaniem,

Maciej Stanke
Dyrektor Akademii Polskiej

GIFT AID DECLARATION BOOST YOUR DONATION BY 25P OF GIFT AID FOR EVERY £1 YOU DONATE

DATA / DATE __ - __ - __ PRINT NAME

PODPIS / SIGNATURE

Polish Association Gloucestershire
Charity Number: 1176870

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!     


