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REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO  

DLA PISARZY I TŁUMACZY W RAMACH PROJEKTU 

„WSZELKI WYPADEK. FUNDACJA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 

LUDZIOM PIÓRA.” 

 

[Postanowienia ogólne] 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udzielania przez Fundację Wisławy 

Szymborskiej z siedzibą w Krakowie - w ramach realizacji celu statutowego Fundacji – bezzwrotnego wsparcia 

finansowego dla pisarzy i tłumaczy, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) utracili główne źródła dochodu i nie są w stanie zaspokoić 

bieżących potrzeb życiowych.  

 

[Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego przyznawania] 

§ 2 

1. Łączna kwota pieniężna, którą Fundacja przeznacza na wsparcie finansowe, wynosi 100.000 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych). 

2. Indywidualne wsparcie finansowe przyznawane będzie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w 

wysokości uzasadnionej potrzebami wnioskującego o jego przyznanie, nie wyższej jednak niż 5.000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 

3. Indywidualne wsparcie finansowe jest przyznawane przez Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii 

przedstawiciela środowiska pisarskiego. 

4. W przypadku gdy nie wszystkie środki, o których mowa powyżej, zostaną wykorzystane na wsparcie 

finansowe przewidziane w niniejszym regulaminie, będą one przekazane na Fundusz Zapomogowy 

działający w Fundacji Wisławy Szymborskiej. 

 

[Osoby uprawnione do uzyskania wsparcia finansowego] 

§ 3 

Indywidualne wsparcie finansowe może zostać przyznane osobie, która spełnia wszystkie poniższe 

warunki:  

1) jest czynnym pisarzem lub tłumaczem literatury, 

2) jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Pen-Clubu lub innych organizacji działających na rzecz 

środowiska literackiego, a w przypadku osoby niezrzeszonej – legitymuje się uznanym dorobkiem literackim 

lub translatorskim,  

3) z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utraciła główne źródła dochodu i nie jest w stanie zaspokoić 

bieżących potrzeb życiowych własnych lub najbliższej rodziny, którą ma na utrzymaniu. 
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[Wnioski] 

§ 4 

1. Indywidualne wsparcie finansowe przyznawane jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza 

literatury.  

2. Wysokość indywidualnego wsparcia finansowego winna zostać dostosowana do sytuacji materialnej osoby 

ubiegającej się o jej przyznanie. 

3. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Wniosek – oprócz danych, oświadczeń i zgód w nim wskazanych - winien zawierać uzasadnienie 

wnioskowanej kwoty wsparcia, a w przypadku osób niezrzeszonych w żadnych organizacjach 

działających na rzecz środowiska literackiego wykaz publikacji z ostatnich 5 lat wraz z podaniem 

tytułu, objętości, miejsca i roku wydania.  

 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego winny być przesyłane e-mailem na adres 

biuro@szymborska.org.pl w terminie do 31 maja 2020 r. 

2. Nie będą rozpoznawane wnioski, które: 

1) nie zawierają wymaganych danych i informacji lub uzasadnienia wnioskowanej kwoty,  

2) zostały przesłane po terminie. 

3. Zarząd Fundacji rozpoznaje wnioski i podejmuje uchwałę o przyznaniu wsparcia i jego wysokości w terminie 

do 15 czerwca 2020 r. Od uchwały nie przysługuje odwołanie. 

4. W przypadku przyznania wsparcia, potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy zostanie dokonane przez 

Fundację telefonicznie. Wypłata wsparcia nastąpi po przeprowadzeniu takiego potwierdzenia. 

 

[Wypłaty wsparcia finansowego] 

§ 6 

1. Informacja o przyznaniu wsparcia finansowego i jego wysokości przekazywana jest wnioskodawcy 

niezwłocznie drogą e-mailową, nie później niż w terminie do 17 czerwca 2020. Fundacja nie informuje o 

nieprzyznaniu wsparcia.  

2. Wypłaty będą realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 

do 19 czerwca 2020 r. po uprzednim potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.  

 

§ 7 

Wsparcie finansowe otrzymane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dokumentów 

podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi na żądanie Fundacji. 
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[Poufność oraz zasady przetwarzania danych osobowych] 

§ 8 

1. Osoby uczestniczące w rozpoznawaniu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego są zobowiązane do 

zachowania poufności wszelkich danych, dokumentów i informacji uzyskanych w związku ze złożonymi 

wnioskami.  

2. Fundacja nie podaje do publicznej wiadomości informacji ani o osobach, które złożyły wnioski, ani o 

tych, którym przyznane zostało wsparcie finansowe. 

 

§ 9 

1. Fundacja Wisławy Szymborskiej zapewnia ochronę danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie 

wsparcia finansowego udostępnionych przez nich w związku ze złożeniem wniosku.  

2. Przesłanie przez wnioskodawcę e-mailem wypełnionego wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, oznacza wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie 

przez Fundację Wisławy Szymborskiej jego danych osobowych. 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o przyznanie 

wsparcia finansowego zawarta jest we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.  

4. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie wsparcia finansowego jest 

Fundacja Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 26, 31 – 123 Kraków.  

5. Fundacja Wisławy Szymborskiej stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie wsparcia finansowego, w tym środki 

uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów 

prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

6. Osobie ubiegającej się o przyznanie wsparcia finansowego przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

 

[Postanowienia końcowe] 

§ 10 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie www.szymborska.org.pl 

 

 

Kraków, dn. 11 maja 2020 roku 

 

Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej 

http://www.szymborska.org.pl/

