
 

 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO #HELPUKRAINE - ICOM POLAND RELIEF FUND 

  

W sytuacji wojny w Ukrainie i kryzysu uchodźczego, biorąc pod uwagę statutowe cele stowarzyszenia 

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady ICOM  jakimi są: wspieranie działalności członków 

Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM na terenie Polski oraz działanie na rzecz rozwoju muzealnictwa 

w Polsce i na świecie realizowane poprzez wspieranie rozwoju międzynarodowych, regionalnych, 

krajowych i lokalnych kontaktów muzealników i muzeów oraz współpracę z instytucjami publicznymi, 

organizacjami społecznymi, innymi podmiotami działającymi na rzecz muzeów i ich publiczności oraz 

mediami – uchwałą Prezydium stowarzyszenia z 8 marca 2022 r. - powołany został specjalny program 

stypendialny pod nazwą: #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND  

Organizatorem programu stypendialnego #HELPUKRAINE - ICOM POLAND RELIEF FUND, zwanego dalej 

„Programem” jest stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, 

zwany dalej ICOM POLSKA.  

Celem Programu jest pomoc dla obywateli/obywatelek Ukrainy będących pracownikami muzeów z 

Ukrainy oraz członków ICOM Ukraina - przebywających obecnie na terenie Polski w wyniku ataku Rosji 

na Ukrainę. 

Stypendia udzielane w ramach Programu finansowane są ze środków zgromadzonych przez ICOM 

POLSKA na specjalnym funduszu stypendialnym. ICOM POLSKA gromadzi środki tworzące fundusz 

stypendialny z wpłat: instytucji, przedsiębiorców, osób prywatnych i innych podmiotów - 

przeznaczonych specjalnie na ten cel. 

 

§ 1  

Zasady ogólne 

1. Stypendia przyznawane w ramach Programu, zwane dalej „Stypendium” lub „Stypendiami”, są 

przyznawane w sposób ciągły w ramach zgromadzonych na ten cel funduszy. 

2. O Stypendium ubiegać mogą się wyłącznie obywatele Ukrainy - bez względu na posiadany 

przez wnioskodawcę stopień zawodowy lub naukowy - będący: 

1) pracownikami i pracowniczkami muzeów ukraińskich lub 

2) osobami związanymi zawodowo i profesjonalnie z muzeami ukraińskimi lub 

3) członkami ICOM Ukraina, 

którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 23 lutego 2022 r. w związku z 

wojną w Ukrainie oraz którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W Programie nie mogą brać udział członkowie organów ICOM Polska, pracownicy ICOM Polska 

oraz członkowie komisji określonej w § 2, a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Za członków 

najbliższej rodziny uznaje się wstępnych i zstępnych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków i 

osoby przysposobione. 

4. Stypendia ma charakter pomocy humanitarnej w rozumieniu art. 52zh ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 



5. Nabór w ramach Programu, w tym tryb i termin składania wniosków, oraz wyniki naboru 

ogłaszane są publicznie na stronie internetowej  https://icom-

poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/  

6. Warunkiem udziału w Programie jest złożenie przez zainteresowaną osobę wniosku o 

udzielenie Stypendium zgodnie z warunkami naboru. Wzór wniosku jest do pobrania na 

stronie  https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/  

 

§ 2  

Tryb przyznawania Stypendiów 

 

1. Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisję (w składzie 5 osób) powołuje Prezydium ICOM Polska zapewniając udział co najmniej 

jednego członka Prezydium ICOM Polska oraz przedstawiciela muzealników ukraińskich.  

3. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który zwołuje spotkania Komisji z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i przewodniczy spotkaniu.  

4. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków na podstawie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4.   

5. Komisja może obradować stacjonarnie lub zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. 

6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokoły i wyniki posiedzeń dostępne są publicznie na 

stronie  https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/ 

 

§ 3  

Realizacja Stypendium 

1. Stypendia w wysokości 2.000-4.000 zł brutto dla osoby miesięcznie przyznawane są na okres 

od 1 do 3 miesięcy.  

2. O ostatecznej wysokości i charakterze Stypendium decyduje Komisja na podstawie 

przedstawionego wniosku, biorąc pod uwagę życiową sytuację osoby aplikującej, oraz środków 

przeznaczonych na ten cel. 

3. Stypendium będzie przekazywane, zależnie do decyzji Komisji, jednorazowo lub w ratach 

miesięcznych - przelewem na wskazany rachunek bankowy stypendysty. 

4. Warunkiem otrzymywania Stypendium jest przebywanie przez stypendystę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Na uzasadniony wniosek stypendysty okres otrzymywania Stypendium może zostać przez 

Komisję przedłużony (nie więcej jednak niż do 6 miesięcy) lub skrócony. 

 

§ 4  

Prawa i obowiązki 

1. Podstawą wypłaty Stypendium jest umowa zawarta pomiędzy ICOM Polska a stypendystą 

określająca w szczególności prawa i obowiązki stypendysty. Niepodpisanie umowy przez 

stypendystę w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odmową wypłaty Stypendium. 
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2. W razie stwierdzenia niespełnianie warunków określonych w Regulaminie albo naruszenia 

umowy przez stypendystę ICOM Polska jest uprawniony do: 

1) zawieszenia wypłaty Stypendium do czasu usunięcia naruszenia albo 

2) rozwiązania umowy, co jest równoznaczne z odmową wypłaty Stypendium. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 ICOM Polska jest uprawniony do dochodzenia od 

stypendysty wypłaconych kwot Stypendium. 

4. ICOM Polska jest uprawniony do podawania do publicznej wiadomości, w szczególności we 

własnych kanałach informacyjnych (strona internetowa, newsletter, social media itp.) 

informacji o stypendystach oraz realizacji przez nich Stypendiów. 

5. W trakcie trwania Stypendium ICOM Polska może wspomóc stypendystę w nawiązaniu 

kontaktów z polskimi instytucjami muzealnymi w celu poznania instytucjonalnego obszaru 

polskiego muzealnictwa oraz wymiany doświadczeń. 

6. Stypendysta zobowiązany jest do przesłania sprawozdania (min. 3500 znaków pisarskich) z 

okresu pobytu w Polsce objętego Stypendium. ICOM Polska jest uprawniony do podawania 

sprawozdania do publicznej wiadomości. 

 

§ 5  

Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez osoby ubiegające się o stypendium 

(zwanych dalej „Wnioskodawcami”) jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 

Międzynarodowej Rady ICOM, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-

916 Warszawa (zwane dalej „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z 

Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: sekretariat@icompolska.eu. 

3. Zebrane dane od Wnioskodawców będą przetwarzane w celach: rozpatrzenia wniosków o 

stypendium, zawarcia i realizacji umowy stypendialnej oraz ewentualnego dochodzeniem lub 

odpierania roszczeń z niej wynikających. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej 

RODO) jest: 

a. wykonanie umowy stypendialnej, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych 

przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatków w szczególności 

w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej; 

c. prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

związany z realizacją wykonania postanowień umowy stypendialnej oraz 

dochodzeniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 

5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy stypendialnej, a po jej zakończeniu przez 

czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony 

przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. W przypadku braku zawarcia umowy, 

dane Wnioskodawców będą przechowywane przez okres 1 roku od złożenia wniosku. 



6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione 

podwykonawcom, np. kancelariom prawnym, kurierom, operatorom pocztowym, firmom 

obsługującym systemy informatyczne (dostawcy hostingu, serwera poczty, itp.).   

7. W związku z weryfikacją Wnioskodawców, poprzez kontakt ze wskazanymi przez nich osobami 

mogącymi poświadczyć przekazane przez nich informacje lub ich zarekomendować, może 

dochodzić do transferu danych Wnioskodawców do Państw Trzecich (np. przypadku Ukrainy) 

– w tym do Państw, wobec których brak jest stwierdzenia przez Komisję Europejską 

odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku podstawą prawną 

przekazania danych będzie art. 49 ust. 1 lit. b RODO.  

8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Wnioskodawcom przysługuje prawo: do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes 

administratora, o którym mowa w pkt 4c powyżej. 

9. W razie uznania, że przetwarzanie danych narusza postanowienia RODO, Wnioskodawcy 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe 

rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy stypendialnej. 

 

§ 6 

Polityka prywatności  

1. Niniejszy paragraf opisuje zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników 

serwisu Programu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików 

cookies lub podobnych technologii.  

2. Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej 

Programu. 

3. Strona internetowa Programu (serwis) umożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem i 

przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią 

wiadomości. 

4. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością użytkownika jak na przykład czas 

spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty. 

5. Dane mogą być przetwarzane w celu: analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa 

w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym udzielania 

odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji z użytkownikami. 

6. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz 

podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. 

Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie 

równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z 

gromadzeniem danych jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych 

związanych z ruchem na stronie. 

7. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z 

innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.  



8. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies 

i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, 

które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.  

9. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak 

użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć 

zainstalowane już pliki cookies.   

10. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub 

preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie 

incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. ICOM Polska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Prezydium ICOM Polska jest uprawnione do wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu. 

3. ICOM Polska może z ważnych przyczyn przerwać lub odwołać Program, w szczególności jeżeli 

prowadzenie Programu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione. 

4. Złożenie wniosku o udzielenie Stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. 

5. Wzór wniosku o udzielenie Stypendium oraz wzór umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 stanowią 

załączniki do niniejszego regulaminu i jego integralną część. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  https://icom-

poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/ 
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