
Działalność artystyczna studentów- konkurs wniosków o dofinasowanie 

1. Na dofinansowanie działalności artystycznej studentów Wydziału Malarstwa warszawskiej 

ASP przeznaczone jest 17 400 zł. 

2. Środki należy wydać do końca stycznia 2018 roku. Działania przeprowadzić maksymalnie do 

końca lutego 2018. 

3. Środki rozdzielane są w trybie konkursu wniosków: wnioski należy złożyć do 11.12.2017 roku 

w dziekanacie Wydziału Malarstwa 

4. W uzasadnionych wypadkach możliwy jest wniosek ekspresowy, w trybie specjalnym z 

wydatkowaniem środków do 10.12.2017. W tym wypadku prosimy o pilne złożenie wniosku 

do dziekanatu. 

5. W konkursie wniosków na dofinansowanie studenckiej działalności artystycznej mogą brać 

udział:  

a)  studenci Wydziału Malarstwa -indywidualnie 

b) grupy studentów Wydziału Malarstwa 

c) koła naukowe funkcjonujące przy Wydziale Malarstwa 

d) samorząd studentów Wydziału Malarstwa 

6. Konkurs nie dotyczy działalności artystycznej studentów niestacjonarnych studiów III stopnia 

(doktorantów). 

7. Dofinansowywana jest działalność artystyczna studentów Wydziału Malarstwa tzn.: 

a) wystawy indywidualne w galeriach studenckich i galeriach poza ASP w Warszawie. 

b) Wystawy zbiorowe (organizowane przez grupę studentów Wydziału Malarstwa) w 

galeriach studenckich i galeriach poza ASP w Warszawie. 

c) Warsztaty i plenery dla studentów Wydziału Malarstwa 

d) Działania akcyjne, performatywne, parateatralne, łączące sztuki np. muzykę i sztuki 

wizualne. 

e) Działalność wydawnicza tzn. art-ziny, katalogi, książki artystyczne, książki, plakaty, 

zaproszenia.   

f) Festiwale artystyczne. 

8. Działalność artystyczna powinna przynosić efekt (możliwy do zapisania). Powinna zostać 

rzetelnie udokumentowana w celu rozliczenia. 

9. Możliwe formy udokumentowania działalności artystycznej: 

a) Dokumentacja fotograficzna i opis obiektów artystycznych: tytuł, format, technika, data 

(obowiązkowa) 

b) zapis video z wystawy na nośniku, opisany (ewentualnie- w wypadku działań akcyjnych 

obowiązkowo) 

c)  publikację katalogu lub folderu (ewentualnie - obowiązkowo jeśli wniosek dotyczy 

publikacji)  

d) Książki artystyczne, plakaty etc.  

10. Wnioski powinny zawierać: 

a) Opis planowanej wystawy, wydarzenia, warsztatu, publikacji. Syntetyczny i 

kompletny. 

b) Termin i miejsce 

c) Wysokość wnioskowanej kwoty 

d) Preliminarz wydatków: koszty materiałów, prac montażowych, transportowych, w 

wypadku publikacji: koszty tekstów, korekty, druku, opracowania graficznego, składu, 

i inne. 



e) Ewentualne szkice lub dokumentację fotograficzna wcześniej powstałych obrazów, 

obiektów, rysunków: szczególnie w wypadku wniosków o dofinansowanie wystaw 

indywidualnych i zbiorowych tak aby komisja mogła wyrobić sobie pogląd o poziomie 

planowanego działania. 

11. Wnioski najlepiej przygotować w wersji drukowanej. Nie obowiązuje formularz. Wnioski 

kierowane są do Dziekana Wydziału Malarstwa. 

12. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Malarstwa dr hab. Tomasza 

Milanowskiego. W skład komisji wchodzą przedstawiciele studentów. 

13. Komisja rozdziela środki według jakości złożonych wniosków. Liczy się poziom artystyczny 

planowanego wydarzenia, kompletny opis i załączona dokumentacja.  

14. Komisja może dofinansować działania artystyczne w pełnym zakresie, częściowo lub nie 

dofinansować. 

15. Z obrad komisji sporządzany jest protokół. 

16. Od decyzji komisji nie obowiązuje odwołanie. 

17. Wydatkowanie środków przez studentów odbywa się na podstawie: wniosków o zakup, 

wniosków o zaliczkę, umów oraz przedstawionych faktur zgodnie z obiegiem dokumentów 

finansowych w ASP w Warszawie. Należy udokumentować fakturami wydatkowanie całości 

przyznanego dofinansowania. 

18. W materiałach promocyjnych oraz publikacjach związanych z dofinansowanymi działaniami 

artystycznymi należy umieścić dopisek: „dofinansowano ze środków na działalność 

artystyczną studentów Wydziału Malarstwa, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych”. 

19. Z wydatkowania obowiązuje rozliczenie merytoryczne. Na zakończenie projektu trzeba złożyć 

sprawozdanie z działań artystycznych (opis) z dokumentacją przygotowana wedle zasad 

podanych w pkt.9. Sprawozdanie trzeba złożyć w przeciągu 2 tyg. od zakończenia 

finansowanego działania do dziekanatu Wydziału Malarstwa. 

20. Studenci którzy nie rozlicza przyznanych środków nie będą mogli ubiegać się o kolejne 

dofinansowania działalności artystycznej. 

 

 

 


