
Regulamin 

Środki na rozwój naukowy doktorantów Szkoły Doktorskiej 

na rok 2023 

Regulations 

Fund for scientific development of the members of the Doctoral 

School for the year 2023 

 

§ 1 Cele Programu 

§ 1 Programme objectives 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój naukowy doktorantów Szkoły 

Doktorskiej (dalej: Program). 

These regulations apply to funds for the scientific development of the members of the Doctoral 

School (hereinafter: the Programme). 

2. Celem Programu jest finansowanie zadań służących rozwojowi naukowemu doktorantów Szkoły 

Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

The aim of the Programme is financing tasks supporting scientific development of the members of 

the Doctoral School of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. 

3. W ramach Programu można składać wnioski na dofinansowanie następujących działań: 

a) uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych wystawach, konkursach, festiwalach, itp. 

b) uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach, sympozjach, itp. 

c) udziału w rezydencjach artystycznych, kursach mistrzowskich, kursach doskonalących, warsztatach, 

szkoleniach 

Under the Programme, applications for financing of the following actions may be submitted: 

a) participation in national and international exhibitions, competitions, festivals, etc. 

b) participation in national and international seminars, conferences, symposia, etc. 

c) participation in artistic residencies, master courses, improvement courses, workshops, trainings. 

 

 
§ 2 Koszty kwalifikowalne 

§ 2 Eligible costs 

 

1. Program wspiera indywidualne uczestnictwo doktorantów Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu w 

działaniach opisanych w § 1, poprzez dofinansowanie, w szczególności: 

a) opłat za uczestnictwo; 

b) kosztów diet, zakwaterowania i transportu (do wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów); 

c) kosztów wiz; 

d) kosztów transportu i ubezpieczenia prac; 

The Programme supports an individual participation of the members of the Doctoral School of the 

Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław in activities described in § 1, through 

financing, in particular: 

a) participation fees; 

b) costs of subsistence allowance, accommodation and transport (up to the amount resulting from 

applicable regulations); 

c) visa costs; 

d) costs of transport and insurance of works; 

2. Dofinansowaniu nie podlegają: zakupy środków trwałych, wynajem sprzętu i pomieszczeń. 

Financing does not cover: purchase of fixed assets, rental of equipment and premises. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan Szkoły Doktorskiej może wyrazić zgodę na 

przyznanie dofinansowania na zakup książek i materiałów specjalistycznych niezbędnych do realizacji 

projektu doktorskiego. 

In particularly justified cases, the dean of the Doctoral School may agree to award funding for the 

purchase of books and specialist materials necessary for the doctoral project. 

4. Książki niezbędne do przygotowania projektu doktorskiego, zakupione w ramach Programu,  są  

rejestrowane w bibliotece ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu i podlegają zwrotowi  po zakończeniu przez 

doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej.  

Books necessary for the doctoral project, purchased under the Programme, are registered in the library 



of the Eugeniusz Geppert Academy of Art And Design in Wrocław, and must be returned by the 

doctoral student after he/she completes his/her education at the Doctoral School. 

5. Maksymalna sumaryczna kwota dofinansowania dla jednego doktoranta wynosi: 

a) 1 000 PLN – dla doktorantów przyjętych w ramach naboru na rok akademicki 2020/2021 (III rok) 

b) 900 PLN – dla doktorantów przyjętych w ramach naboru na rok akademicki 2021/2022 (II rok) 

c) 800 PLN – dla doktorantów przyjętych w ramach naboru na rok akademicki 2022/2023 (I rok) 

The maximum total amount of funding for one member of the Doctoral School is as follows: 

a) 1,000 PLN - for doctoral students enrolled in the intake for the academic year 2020/2021 (III year) 

b) 900 PLN - for doctoral students enrolled in the intake for the academic year 2021/2022 (II year) 

c) 800 PLN - for doctoral students enrolled in the intake for the academic year 2022/2023 (I year) 

 

 
§ 3 Terminy i tryb naboru wniosków 

§ 3 Time limits and procedure for submitting applications 

 
1. Program realizowany jest na bieżąco do 15 października 2023 lub do momentu wyczerpania środków 

przeznaczonych w danym roku na realizację Programu. 

The Programme is implemented on an ongoing basis until 15 October 2023 or until the funds allocated 

to the implementation of the Programme in the given year are consumed. 

2. Wniosek należy złożyć w dziekanacie Szkoły Doktorskiej, nie później niż 14 dni przed wydarzeniem, 

którego dotyczy dofinansowanie. W uzasadnionych wypadkach dziekan Szkoły Doktorskiej może rozpatrzyć 

wniosek złożony w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1. 

An application for funding must be submitted to the dean's office of the Doctoral School, no later than 

14 days before the requested task. The application form submitted at a later date, can be considered in 

justified cases. The application form is attached as Appendix 1. 

 

 
§ 4 Ocena wniosków 

§ 4 Evaluation procedure 

 
1. Wnioski oceniane są przez dziekana Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we 

Wrocławiu, który wydaje decyzję w sprawie przyznania dofinansowania. 

Applications are evaluated by the dean of the Doctoral School of the Eugeniusz Geppert Academy of 

Art and Design in Wrocław, who makes a decision on awarding funding. 

2. Przyznana kwota dofinansowania może być niższa od wnioskowanej. W uzasadnionych wypadkach dziekan 

może rekomendować przyznanie wyższej kwoty (np. czynny udział w prestiżowej wystawie lub konferencji 

zagranicznej). 

The awarded grant amount may be lower than the requested amount. In justified cases, the dean may 

recommend awarding a higher amount (e.g. active participation in a prestigious exhibition or 

conference abroad). 

3. Decyzja dziekana jest decyzją ostateczną w sprawie, nie przewiduje się trybu odwoławczego. 

The dean's decision is the final decision in the matter, no appeal procedure is foreseen. 

 

 
§ 5 Rozliczenie dofinansowania 

§ 5 Settlement of the grant 

 
1. Przyznane środki finansowe winny być wydatkowane w terminie do 15 października 2023 roku i rozliczone 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostce. 

Awarded funds should be spent by 15 October 2023 and settled in accordance with the rules in force in 

the organization. 

2. Doktorant jest zobowiązany do rzetelnego, kompletnego i terminowego rozliczenia dofinansowania. 

The member of the Doctoral School is obliged to make a reliable, complete and timely settlement of 

the grant. 

3. Wnioski doktorantów, którzy nie dopełnili obowiązku rzetelnego, kompletnego i terminowego rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania nie będą rozpatrywane w kolejnym roku. 

Applications of the member of the Doctoral School who have not fulfilled the obligation of reliable, 

complete and timely settlement of received funding will not be considered in the following year. 


