
 

 

Додаток No 1 до Положення про стипендіальну програму #HELPUKRAINE ICOM POLAND AID 

FUND - типова стипендіальна угода 

 

СТИПЕНДІАЛЬНА УГОДА No ……….. 

Укладена ________(дата)  між 

Асоціацією Польського Національного комітету Міжнародної ради ICOM, Захента – 

Національною галереєю мистецтв, пл. Малаховського 3, 00-916 Варшава, далі - "ICOM Polska",  

та 

(ПІП) ______________________________________________________________ …, який/яка 

проживає  вул.: ................ індекс: …………. місто:………………................, обл:………………................,   

далі іменується  як "Стипендіат" 

 і разом їх далі називаємо індивідуально  як "Сторона" чи  "Сторони" . 

§ 1. 

Ця стипендіальна угода (далі - "Угода") визначає права та обов'язки Сторін у зв'язку зі 

стипендією, присудженою ICOM Polska стипендіату після відповідності критеріїв, викладених у 

Положенні стипендіальної програми #HELPUKRAINE ICOM POLAND RELIEF FUND, далі - 

"Положенні", що становить Додаток 1 до Угоди. 

§ 2. 

1.  Засновник зобов'язується надати стипендіату стипендію на загальну суму ... (словами: ...)  

злотих брутто, далі – «Стипендія». 

2.  Стипендія буде виплачуватися один раз/ … щомісячними частковими платежами,  

до________ кожного місяця - починаючи з _______________     р.  

3.  Стипендія має характер гуманітарної допомоги відповідно до  статті 52 Закону про 

податок на доходи фізичних осіб від 26 липня 1991 року. 

4. Стипендіат заявляє, що відповідає вимогам, викладеним у Положенні, у тому числі, що: 

1) є громадянином України,  

2) прибули на територію Республіки Польща з території України внаслідок триваючих 

бойових дій в Україні, після 23 лютого 2022 року, 

3) проживає на території Республіки Польща. 

5. Стипендія виплачується на вказаний банківський рахунок стипендіата: 

____________________________________________________________________________ 



6. Окрім виплати Стипендії, ICOM Polska не несе жодних інших витрат, пов'язаних з 

стипендіатом. 

§ 3. 

1. Виплата стипендії відбудеться в період з ______________р.. до _______________ р.  

2. У разі скорочення або продовження Стипендії, відповідно до умов Положення, буде 

укладено відповідний додаток до Договору. 

§ 4 

1. Стипендіат зобов'язаний:  

1) використовувати стипендію для своїх життєвих потреб; 

2) подає до ICOM Polska до 5 числа кожного місяця згідно Договору заяву про те, що він 

перебуває на території Республіки Польща; 

2. У разі виїзду (більше 3 днів) за межі території Республіки Польща протягом строку дії 

Договору стипендіат зобов'язаний повідомити ICOM Polska про такий виїзд протягом 3 

днів з моменту його початку. 

3. ICOM Polska має право перевірити, чи відповідає стипендіат умовам надання стипендії, 

викладеним у Положенні, і чи проживає він на території Республіки Польща протягом 

строку дії Договору, на який погоджується стипендіат. 

§ 5 

1. Стипендіат зобов'язаний подати до ICOM Polska підсумковий звіт (обсягом не менше 

3500 письмових знаків) про виконання програми та використання Стипендії, який подає 

за  14 днів  до моменту закінчення періоду, за який він отримує Стипендію. 

2. Звіт подається у вигляді документа на адресу: helpukraine@icompolska.eu 

3. ICOM Polska може закликати стипендіата доповнити звіт. У такому випадку стипендіат 

зобов'язаний заповнити звіт протягом 7 днів з моменту отримання запиту. 

4. Стипендіат погоджується з тим, що ICOM Polska або організації, уповноважені ICOM 

Polska, можуть оприлюднити весь або частину звіту. 

5. ICOM Polska має право оприлюднювати, зокрема, у власних інформаційних каналах 

(веб-сайт, інформаційний бюлетень, соціальні мережі тощо) інформацію про стипендіата 

(у сфері: імені, прізвища, інформації про музейний підрозділ, в якому він перебуває або 

був працевлаштований) та здійснення ним Стипендії, на яку погоджується стипендіат. 

§ 6 

1. У разі недотримання умов подання заяви на стипендію, викладених у Статуті, або 

порушення Договору стипендіатом, зокрема невиконання хоча б одного із 

зобов'язань стипендіата за Договором, ICOM Polska має право: 



1) призупинити виплату Стипендії до усунення порушення, або 

2) розірвання Договору, що рівносильно відмові у виплаті невиплаченої суми 

Стипендії. 

2. ICOM Polska при розірванні Договору наводить причину його розірвання. У разі 

розірвання Договору ICOM Polska має право визначити суму Стипендії, що підлягає 

поверненню, разом зі статутними відсотками, нарахованими за період з дати 

отримання певної частини до дати направлення листа про розірвання Договору, в 

якому зазначено, що відсотки діють до дати виплати включно та вказуючи назву та 

номер банківського рахунку, на який має здійснюватися платіж.  

3. Якщо здійснена виплата не покриває сукупність сум повернутої Стипендії та відсотки 

за несвоєчасну оплату, ця виплата зараховується пропорційно до суми Стипендії, що 

підлягає відшкодуванню, та суми відсотків за несвоєчасну оплату у співвідношенні, 

яка становить на дату виплати суми Стипендії, що підлягає відшкодуванню, 

залишається до суми відсотків за несвоєчасну оплату.  

4. Лист про розірвання Договору надсилається на адресу стипендіата, вказану в 

Договорі, та на електронну адресу, вказану в § 9 розділу 3. Розірвання договору 

відбувається в день відправки ICOM Polska листа про розірвання Договору. 

§ 7 

Договір може бути розірваний за згодою сторін у разі форс-мажорних обставин, за які сторони 

не несуть відповідальності, і що перешкоджає виконанню Договору.  

§ 8 

 

1. Адміністратором персональних даних стипендіатів є Асоціація Польського 

Національного Комітету Міжнародної ради ICOM, Захента – Національна галерея 

мистецтв, пл. Малаховського, 3, Варшава, 00-916, далі – «Адміністратор». 

2. З питань, пов'язаних з обробкою персональних даних, будь ласка, зв'яжіться з 

Адміністратором, надіславши повідомлення за адресою: sekretariat@icompolska.eu. 

3. Зібрані дані від стипендіатів будуть оброблятися з метою укладення та виконання 

договору про стипендію та, можливо, переслідувати або спростовувати претензії, що 

випливають з нього. Правовою основою для обробки даних, що випливає з Регламенту 

(ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист 

фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а 

також скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних , далі - 

ЗРЗД) є: 

a) виконання стипендіальної угоди, а також використання заходів до її укладення 

відповідно до статті 6(1)(.b) ЗРЗД; 

b) виконання юридичних зобов'язань відповідно до статті 6(1)(.c) ЗРЗД, зазначених у 

правилах бухгалтерського обліку та податкових правилах, зокрема, коли персональні 

дані є частиною бухгалтерської документації; 

c) законний інтерес Адміністратора, зазначений у статті 6(1)(f) ЗРЗД, пов'язаний з 

виконанням положень стипендіальної угоди та переслідуванням будь-яких претензій, що 

випливають з неї. 



4. Дані будуть оброблятися на час дії договору про стипендію, а також після його 

завершення на час, пов'язаний із закінченням строку пред'явлення претензій, пов'язаних 

з договором, і на період, визначений положеннями про фінансову звітність. 

5. Дані можуть передаватися суб'єктам, які обробляють персональні дані на вимогу 

Адміністратора, в тому числі діючим ІТ-системам, що використовуються для цілей 

договору, ведення архівів документації, за допомогою яких такі суб'єкти обробляють дані 

на підставі договору з Адміністратором і тільки відповідно до його інструкцій.  

6. Стипендіат має право: запитувати доступ до своїх персональних даних, виправляти їх, 

видаляти або обмежувати їх обробку, передавати дані, а також об'єкт у разі обробки 

даних на підставі законних інтересів Адміністратора, у  зазначеному вище 4  пункті. 

7. Стипендіат також має право подати скаргу до Президента Офісу захисту персональних 

даних. 

8. Надання даних є добровільним. Якщо дані не будуть надані, укласти договір про 

стипендію не вдасться. 

§ 9 

1. Договір укладається на період виконання його предмета. 

2. Будь-які зміни до Договору вносяться в письмовій формі під загрозою недійсності. 1 

3. Всі заяви, пов'язані з виконанням Договору, поширюватимуться на електронні адреси 

Сторін: helpukraine@icompolska.eu та ____________________ 

4. У питаннях, не охоплених Угодою, застосовуються умови Положення та чинного 

законодавства.  

5. Спори, що виникають з Договору, вирішуються судом, компетентним у справі офісу 

ICOM Polska.  

6. Заява, подана в Програмі, роздрукована та особисто підписана стипендіатом, 

становить 1 No 2 Договору.  

7. Додатки є невід'ємною частиною Угоди.  

8. Договір складається в двох однакових примірниках, по одному для кожної сторони. 

 

------------------------------------------    -----------------------------------------------                  

Стипендіат              ICOM Polska 

 


