
 

 

Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 

poetycką i tłumaczeniem poezji w m.st. Warszawie.  

 

Preambuła 
 
W roku 2021 obchodzimy setne urodziny trojga wspaniałych poetów: Julii Hartwig, 
poetki, eseistki, tłumaczki literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego, 
Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poezja polska i ta w przekładzie 
jest nierozerwalną częścią polskiej literatury, historii i tożsamości, dlatego do zadań 
instytucji publicznych należy wspieranie jej rozwoju. Z tej okazji Staromiejski Dom 
Kultury ogłasza niniejszy Program Stypendialny. 
 

 

§ 1.  

Organizatorem programu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością 

poetycką i tłumaczeniem poezji w m.st. Warszawie jest Staromiejski Dom Kultury w 

Warszawie - Instytucja kultury m.st. Warszawy.  

 

§ 2. 

1. Stypendium dla osób zajmujących się twórczością poetycką i tłumaczeniem 

poezji w m.st. Warszawie, zwane dalej „Stypendium”, oznacza przyznanie 

środków finansowych osobom fizycznym realizującym przedsięwzięcia w 

zakresie twórczości poetyckiej i translatorskiej, określone szczegółowo we 

wniosku o przyznanie stypendium i w umowie stypendialnej, na czas określony 

w tej umowie. 

2. Stypendium ma charakter indywidualny. 

3. O stypendium może się ubiegać osoba, która:  

a) ma za sobą debiut literacki w postaci opublikowanej książki poetyckiej lub 

przekładu lub publikację w ogólnopolskim magazynie literackim (nie włącza się 

w to druk we własnym zakresie);  

b) mieszka w Warszawie.  

4. O stypendium nie może ubiegać się osoba, która: 

 a) pozostaje w stosunku pracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, 

 b) w dniu składania wniosku nie ukończyła 18 roku życia,  

c) jest członkiem komisji, o której mowa w 7 ust. 1.. 

d) otrzymała stypendium w 2020 roku.  

5. Realizowane w ramach stypendium projekty mają charakter twórczy, 

artystyczny lub stanowią autorską koncepcję.  

6. Efekt końcowy projektu realizowanego w ramach stypendium nie musi 

obejmować publikacji książkowej, tj. nie jest wymagana umowa przedwstępna z 

wydawcą.  

7. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: 

 a) poezja, 



 

 

 b) tłumaczenie utworów poetyckich. 

8. Określa się następujące kryteria oceny działań twórczych opisanych we wniosku 

o stypendium: 

 a) wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna projektu artystycznego, 

 b) unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych złożonych 

projektów, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu, 

 c) realne określenie celu i rezultatu projektu oraz właściwy dobór środków i 

metod jego realizacji, 

 d) potencjał projektu w kontekście przedstawionych rekomendacji, 

dotychczasowej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego przedstawionego 

w portfolio.  

 

§ 3.  

1. Organizator funduje corocznie 12 stypendiów, w tym 6 stypendiów w kategorii 

„Poezja” i 6 stypendiów w kategorii „Tłumaczenie tekstów poetyckich”. 

2. Kwota stypendium wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto na cały okres trwania 

projektu i jest wypłacana jednorazowo, w kwocie netto, po uprzednim pobraniu 

przez Organizatora kwot, które jest obowiązany pobrać i odprowadzić jako płatnik 

podatku i składek przewidzianych prawem. 

 

§ 4.  

1. Wnioski o przyznanie stypendiów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 

do regulaminu, wraz z załącznikiem określonym w § 5 ust. 1, należy składać w terminie 

określonym w ogłoszeniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej 

www.sdk.pl. 

2. Wnioski dotyczące stypendiów składa się w kancelarii Staromiejskiego Domu Kultury 

w Warszawie (Rynek Starego Miasta 2) lub drogą mailową na adres stypendia@sdk.pl.  

3. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium nadsyłanych pocztą o dochowaniu 

terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

4. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę termin upływa w pierwszy dzień roboczy następujący po 

tym dniu. 

5. Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór określa załącznikiem 

nr 1 do regulaminu. 

6. W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć 

wyłącznie jeden wniosek stypendialny. 

 

§ 5.  

1. Do wniosku należy dołączyć portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące 

dorobek wnioskodawcy – do trzech własnych utworów poetyckich lub oryginalny i 

przetłumaczony utwór.  

http://www.sdk.pl/


 

 

2. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie, niepodpisane lub złożone po 

terminie nie spełniają wymogów formalnych. Wnioski niespełniające wymogów 

formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. 

3.  Elektroniczne wersje dokumentów winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem 

wnioskodawcy oraz przesłane w formacie PDF.  

 

§ 6.  

Oceny formalnej wniosków dokonują upoważnieni pracownicy Staromiejskiego Domu 

Kultury, wyznaczeni przez Dyrektora.  

 

§ 7.  

1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowana wniosków o 

przyznanie stypendium i oceny realizacji projektów stypendialnych, zwana dalej 

„Komisją”. 

2. Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury, w drodze zarządzenia, powołuje i 

odwołuje członków Komisji do spraw przyznawania stypendiów oraz wyznacza 

jej Przewodniczącego. 

3. W skład Komisji wchodzą członkowie w liczbie od 3 do 5 (w tym 

Przewodniczący). Członkowie Komisji składają na ręce Przewodniczącego 

oświadczenie, że nie składają wniosków stypendialnych, ani nie pozostają w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub związania 

z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, z którymkolwiek z wnioskodawców. 

4. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) kierowanie pracą Komisji i ustalenie trybu jej pracy; 

2) ustalenie przedmiotu, terminu i miejsca jej posiedzeń;  

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji; 

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go osoba przez niego 

upoważniona spośród członków Komisji. 

6. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa 

jej członków. 

7. Opinie Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. 

8. W głosowaniu liczą się głosy za i przeciw, a głosy wstrzymujące się nie są brane 

pod uwagę. 

9. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego 

lub osoby przez niego upoważnionej do zastępowania Przewodniczącego. 

10. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.  

11. Podpisany protokół Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie 

Dyrektorowi Staromiejskiego Domu Kultury.  

12. Członkom Komisji niebędącym pracownikami Staromiejskiego Domu Kultury 

może być przyznane wynagrodzenie za udział w jej pracach. 



 

 

13. Przewodniczący Komisji dokonuje oceny merytorycznej sprawozdań z 

wykonania stypendium w ciągu 3 miesięcy od złożenia sprawozdania przez 

stypendystę. 

14. Obsługę administracyjną i techniczną prac Komisji zapewnia pracownik 

Staromiejskiego Domu Kultury wyznaczony przez Dyrektora. 

 

§8.  

1.  Informacje o stypendiach przyznanych przez Staromiejski Dom Kultury podaje 

się do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.sdk.pl, profilach w 

mediach społecznościowych i w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Staromiejskiego Domu Kultury. 

2. Procedura przyznania stypendium powinna zostać zakończona w terminie 30 

dni roboczych od końcowego terminu składania wniosków. 

3. Umowa stypendialna jest zawarta w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych 

od przyznania stypendium. 

 

§ 9. 

Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury oraz Komisja zastrzegają sobie prawo 

nieprzyznania żadnego stypendium.  

 

§ 10.  

Stypendysta jest zobowiązany do: 

1) wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie 

stypendialnej; 

2) przedstawienia, w ustalonym w umowie terminie, końcowego sprawozdania z 

wykorzystania stypendium zgodnie ze wzorem wysłanym przez Organizatora; 

3) informowania o wsparciu finansowym projektu stypendialnego ze środków 

Staromiejskiego Domu Kultury - instytucji kultury m.st. Warszawy na zasadach 

określonych w umowie stypendialnej. 

 

§ 11. 

1. Stypendium przyznaje Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury. 

2. Stypendium wypłaca się w jednej transzy zgodnie z postanowieniami umowy 

stypendialnej.  

 

§ 12. 

Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie 

stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium przyznawane przez 

Staromiejski Dom Kultury na okres następnych 2 lat. 

 

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie stypendium  

 

 



 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium  

 

Dziedzina, w której składany jest wniosek: poezja/tłumaczenie utworu poetyckiego 

(niepotrzebne skreślić)  

 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………….………............... 

Adres do korespondencji (potwierdzający związek z Warszawą), nr telefonu (komórkowy 

i/lub stacjonarny), e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Opis projektu stypendialnego (przy opisie należy uwzględnić kryteria, o których mowa 

w § 2 ust. 8 Regulaminu)   

Tytuł projektu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Syntetyczny opis projektu  (maks. 450 znaków ze spacjami): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Cel realizacji projektu (maks. 1800 znaków ze spacjami): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Życiorys artystyczny wnioskodawcy (maks. 450 znaków ze spacjami): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Plan pracy (maks. 500 znaków ze spacjami)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe.  

 

Do wniosku prosimy dołączyć do trzech własnych utworów poetyckich. W przypadku tłumaczenia 

prosimy załączyć oryginalny oraz przetłumaczony utwór.  
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :Staromiejski Dom Kultury z siedzibą w Warszawie  przy ul. Rynek 

Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa 

1) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: 

   • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Staromiejski Dom Kultury , Rynek Starego Miasta 2, 

oo-272 Warszawa 

   • przez e-mail: iodo@sdk.pl 

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

   • ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych,  

   • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

   • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

   • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

   • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), 

   • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

   • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

   • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

   • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. sądom, organom ścigania lub  instytucjom samorządowym, państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o 

stosowną podstawę prawną. 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 

który Pani/Pana dane osobowe   

      będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

    • czasu obowiązywania umowy,  

    • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas  

    • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

    • dostępu do swoich danych osobowych 

    • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych 

    • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy     

      prawnej przetwarzania 

    • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy dane       

      na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego 

    • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym    

    momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.      

    Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź 

adres e-mailowy. 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie 

informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana. Zobowiązuję się w terminie 7 dni od nastąpienia 

odpowiedniej zmiany w poinformowania Staromiejskiego Domu Kultury o wszelkich zmianach dotyczących treści 

niniejszego oświadczenia oraz przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.  

Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji – także pod względem rozliczeń z ZUS i w 

przypadku, gdyby podane przeze mnie dane okazały się błędne, co skutkowałoby koniecznością uregulowania dodatkowych 

składek wobec ZUS zobowiązuje się do ich pokrycia 



 

 

Upoważniam Staromiejski Dom Kultury do dokonywania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub 

społecznego, o ile wykonywanie przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

........................................                             ……............................................ 

Data, miejscowość        Podpis wnioskodawcy 

 


