STYPENDIUM NAUKOWE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA
FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Stypendium Naukowe im. Konstytucji 3 maja ustanawia się decyzją Zarządu Fundacji
Wolność i Demokracja w celu inspirowania badań dziejów i kultury wielonarodowej
Rzeczypospolitej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości
polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, począwszy od czasów
najdawniejszych do współczesnych. Preferowane będą zwłaszcza tematy dotyczące badań
zagadnień dotychczas nie podejmowanych lub mało zbadanych, a także służących
wzajemnemu zrozumieniu racji historycznych strony przeciwnej (polskiej wśród Ukraińców i
ukraińskiej wśród Polaków).
2. Organizatorem konkursu na stypendium jest Fundacja Wolność i Demokracja, zwana dalej
Fundacją.
3. Stypendium Naukowe im. Konstytucji 3 maja Fundacji Wolność i Demokracja jest
realizowane w ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021”
wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i
Polacy za Granicą 2021.
4. Stypendia przyznawane są w dziedzinie historii, ale także politologii, prawa,
literaturoznawstwa, historii sztuki, etnografii, socjologii i antropologii kulturowej.
5. Stypendia przyznawane są na podstawie otwartego konkursu, zorganizowanego zgodnie z
niniejszym regulaminem.
6. Przyznawane się cztery stypendia w wysokości po 5 000 złotych (słownie pięć tysięcy zł)
brutto. Łączna kwota stypendiów Fundacji w 2021 r. wynosi 20.000 złotych brutto (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych brutto).
7. Przyjmuje się założenie, że każdego roku stypendium przyznawane jest dwóm naukowcom
z Polski i dwóm z Ukrainy. Kapituła Stypendium Naukowego może jednak zdecydować
inaczej i przyznać stypendia bez uwzględnienia powyższego kryterium.
§ 2.

Zasady aplikacji o Stypendium
1. O Stypendium zgłaszają się sami zainteresowani przedkładając Fundacji stosowny
formularz (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz przedstawiając syntetycznie (do 3
stron maszynopisu) program badawczy wraz z opinią jednego samodzielnego pracownika
naukowego, w formie papierowej oraz w postaci skanów. Dopuszcza się także, aby opinia
była sporządzona przez specjalistę z danej dziedziny nie będącego samodzielnym
pracownikiem naukowym, ale posiadającego stopień doktora lub będącego uznanym
praktykiem w danej dziedzinie. Autorzy opinii mogą pochodzić nie tylko z Polski i Ukrainy,
ale także z innych państw.
2. Program badawczy kandydata do stypendium winien zawierać opisowe rezultaty badań,
których końcowym efektem winny być co najmniej dwa artykuły naukowe o charakterze
syntetycznym lub analitycznym. Za artykuły uważa się także tematyczne zestawienie
bibliograficzne lub opisową charakterystykę materiałów archiwalnych. Zamiast dwóch
artykułów stypendysta może opublikować także pracę zwartą o objętości co najmniej 64 stron
druku formatu A5 lub B5.
3. Kandydat do stypendium nie musi być zatrudniony w instytucji naukowej ani edukacyjnej,
ale musi legitymować się dyplomem ukończonych studiów uniwersyteckich (lub
równorzędnych).
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieć osoby nie mające stałego zatrudnienia,
ale posiadający udokumentowane zainteresowania badawcze w postaci publikacji naukowych
lub popularno-naukowych, względnie posiadający stopień doktora.
5. Program badawczy wraz z opiniami należy składać do 10 września 2021 r. roku na adres:
Fundacja Wolność i Demokracja, al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa (w przypadku
wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego na kopercie) lub mailem na
adres: fundacja@wid.org.pl. Na przesyłce lub w tytule maila należy umieścić dopisek
„Stypendium”. Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
§3.
Kapituła Stypendium
1. Do przyznania Stypendium Zarząd Fundacji corocznie do dnia 1 sierpnia 2021 r. powołuje

Kapitułę Stypendium Naukowego Fundacji Wolność i Demokracja, zwaną Kapitułą. Kapituła
winna składać się z 5 lub 7 osób. W jej skład z urzędu wchodzi Prezes lub Wiceprezes
Fundacji oraz powołani przez Zarząd Fundacji członkowie reprezentujący instytucje naukowe
lub stowarzyszenia społeczne oraz wybitni naukowcy i specjaliści z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych.
2. Kadencja Kapituły trwa od 1 sierpnia 2021 r do 31 stycznia 2022 r. W trakcie kadencji
Zarząd Fundacji może odwołać ją w całości lub też odwołać poszczególnych jej członków.
3. Członkostwo Kapituły ustaje również w przypadku indywidualnej rezygnacji złożonej
przez jej członka, a także w przypadku utraty przez członka zdolności do czynności prawnych
lub jego śmierci.
5. W razie odwołania lub rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, a także w przypadku
utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci, Zarząd Fundacji ma
obowiązek powołać nowego członka Kapituły w ciągu miesiąca.
6. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo, nie otrzymując wynagrodzenia.
Członkom Kapituły spoza Warszawy Fundacja może pokryć koszty przyjazdu i noclegu w
Warszawie.
7. Przewodniczącego Kapituły wybierają jej członkowie spośród siebie.
8. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
9. Kapituła podejmuje decyzje o Stypendium na swym posiedzeniu w formie uchwały zwykłą
większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest jednak obecność co najmniej 3/4
członków Kapituły. W wyjątkowych wypadkach głosowanie może odbywać się on-line. W
razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
10. Kapituła przyznaje Stypendium kierując się następującymi wskaźnikami:
1) nowatorstwo podejmowanej tematyki badawczej;
2) tematyka badawcza służy zbliżeniu i wzajemnemu poznaniu dziejów i kultury
Polaków i Ukraińców;
3) wyniki pracy badawczej mogą przyczynić się do ochrony i restauracji polskiego
dziedzictwa kulturowego;
4) realizowany program badawczy może przyczynić do nawiązania współpracy
między naukowcami polskimi i ukraińskimi;
5) aktualność tematyki badawczej ze względu na obchodzone rocznice historyczne;
6) praca wprowadza do obiegu naukowego nieznanych dotąd dokumentów;

7) praca uświadamia środowisku naukowemu polskiemu i ukraińskiemu nowe
perspektywy badawcze.
11. Kapituła w przypadku trudności związanych z oceną złożonych do Konkursu programów
badawczych może korzystać z ekspertów zewnętrznych. W takim przypadku otrzymują oni
wynagrodzenie za sporządzone opinie. Lista ekspertów jest poufna i ich dane osobowe nie
mogą być ujawnione uczestnikom Konkursu Stypendialnego.
12. Kapituła ma prawo nie przyznać w danym roku Stypendium Naukowego, jeśli
zaproponowane programy badawcze kandydatów starających się o stypendium nie spełniają
wymogów niniejszego regulaminu lub są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia
społecznego, naruszają prawa autorskie albo dobra osobiste osób trzecich, zwłaszcza będące
przedmiotem postępowania sądowego.
14. Kapituła podejmuje decyzje o przyznanych Stypendiach na posiedzeniach niejawnych.
Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących
przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
15. Kapituła ma obowiązek oceny złożonych przez kandydatów do stypendium programów
badawczych i wydania decyzji w okresie od 1 sierpnia do 10 września 2021 r.
16. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 4.
Ogłoszenie wyników konkursu i wypłata Stypendium
1. Ogłoszenie wyników konkursu i podanie nazwisk laureatów następuje każdorazowo do
dnia 20 września w postaci komunikatu na stronie Fundacji oraz wysłanych informacji
listownych do tych kandydatów, którzy uzyskali pozytywne decyzje o Stypendium. Pozostałe
osoby, które starały się o Stypendium nie zostają zawiadamiane. Brak ich nazwisk na liście
opublikowanej na stronie internetowej Fundacji oznacza, iż ich aplikacje nie uzyskały
pozytywnego wyniku. Nie wyklucza to ich ponownego aplikowania w kolejnych latach
konkursu.
2. Wręczenie dyplomów o uzyskaniu stypendium następuje na uroczystej gali z udziałem
Rady i Zarządu Fundacji oraz członków Kapituły. Uroczystość może mieć miejsce także na
terenie Ukrainy w wybranej polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.
3. Stypendia laureatom wypłacane są w dwóch ratach na konto bankowe .

a) wypłata pierwszej raty w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące) brutto winna wystąpić do
końca września 2021 r;
b) wypłata drugiej raty w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące tysięcy) brutto następuje w
okresie do 15 grudnia 2021 r. Wypłata druga raty jest jednakże uzależniona od pozytywnego
przyjęcia przez Kapitułę sprawozdania stypendysty za okres od 1 października do 15 grudnia
2021 r.
4. Stypendia podlegają opodatkowaniu wg zasad obowiązujących w RP i na poczet podatku
Fundacja popiera zaliczkę odprowadzając ją do właściwego Urzędu Skarbowego.
5. Wypłacana kwota Stypendium jest więc pomniejszona o kwotę podatku.
§ 6.
Sprawozdanie końcowe Stypendysty i przedstawienie rezultatów badań
1. W ciągu 15 dni po zakończeniu programu stypendialnego Stypendysta zobowiązany jest
złożyć Fundacji stosowne sprawozdanie o charakterze syntetycznym (do 5 stron
maszynopisu) wraz z wymaganymi załącznikami w postaci dwóch artykułów lub dwóch
egzemplarzy pracy zwartej (zob. § 2, pkt 2 niniejszego regulaminu).
2. W przypadku gdyby artykuły lub praca zwarta, ze względu na proces wydawniczy, nie
mogła ukazać w okresie pobierania stypendium Stypendysta zobowiązany jest on do
przedstawienia Fundacji zaświadczenia o przyjęciu ich do druku, a jednocześnie dostarczenia
maszynopisów lub zapisów cyfrowych (w pdf) przygotowanych prac.
3. Publikowane przez stypendystę artykuły naukowe lub praca zwarta, a także inne materiały
winny być opatrzone notatką: Praca powstała w ramach stypendium im. Konstytucji 3 maja
Fundacji Wolność i Demokracja w roku 2021. Stypendium Naukowe jest realizowane w
ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021” wspieranegoe środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.

§ 7.
Dane osobowe uczestników i laureatów konkursu

1. Kandydaci starający się o stypendium przystępując do konkursu automatycznie wyrażają
zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w postaci zdjęć, materiałów filmowych i
telewizyjnych, na których utrwalony jest ich wizerunek. Administratorzy mają nieodpłatne,
nieodwołalne prawo do wykorzystywania ww. materiałów na wszelkich znanych polach
eksploatacji. Zgoda obejmuje upublicznienie, wykorzystanie, utrwalenie i powielanie
wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. Stypendyści równocześnie
zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania materiałów z ich wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu
łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizatorzy informują, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Stypendium
jest Fundacja;
2) kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest na podstawie danych
upublicznionych na stronie www. Fundacji Wolność i Demokracja;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania Stypendium, w szczególności
w celu odebrania zgłoszeń, ich analizy, w celu wyboru Stypendystów i wręczenia
nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków wynikających z
przepisów prawa) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f - zadania realizowanego
w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim
jest przyznanie Stypendium;
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego Administratorów, zewnętrzne
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów, oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy
administracji publicznej);
5) osoby, których dane przetwarzane są w ramach programu posiadają prawo do
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w
przepisach RODO;

6) dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji programu, w tym
ogłoszenia jego wyników i wypłaty Stypendium, a po zakończeniu programu
przechowywane będą przez Administratora w niezbędnym zakresie w celu
obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony
w odrębnych przepisach, okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w
związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń;
7) Osoby, których dane przetwarzane są w ramach programu mają prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznają, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO;
8) podanie danych osobowych jest niezbędne dla zgłoszenia uczestników
Stypendium, powołania Kapituły, przyznania Stypendium i wyboru Stypendystów.
Osoby, które nie podadzą swoich danych osobowych nie mogą uczestniczyć w
programie;
9) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani nie będą profilowane;
10) szczegółowe uzgodnienia określające odpowiednie zakresy odpowiedzialności
Zarządu Fundacji i członków Kapituły wynikających z RODO, znajdują się w
Załączniku nr 1a do niniejszego Regulaminu.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na wniosek Zarządu Fundacji. Jeśli zmiany takie
nastąpią w trakcie konkursu to wszyscy uczestnicy programu zostaną poinformowani poprzez
umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Fundacji.

