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Regulamin przyznania Nagrody im. prof. Karola Stryjeńskiego  

założyciela Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
 

 

Decyzją z dnia 9 sierpnia 2018 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie w pełnym składzie ustanowił nagrodę pieniężną za najlepszy dyplom w dziedzinie 

malarstwa, rzeźby lub grafiki artystycznej im. prof. Karola Stryjeńskiego założyciela Towarzystwa 

Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Nagroda służy wyróżnieniu polskich młodych artystów plastyków. Przyznawana będzie raz w roku 

akademickim w drodze konkursu, który przeznaczony jest dla dyplomantów studiów magisterskich 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z kierunków grafika artystyczna, malarstwo i rzeźba. 

Pierwsza nagroda przyznana została za pracę dyplomową zrealizowaną w roku akademickim 

2017/2018. 

 
 

§ 1 

 

1. Fundatorem Nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

2. Nagroda będzie wręczana na uczelnianym spotkaniu świąteczno-noworocznym.  

3. Nagrodę wręcza Jego Magnificencja Rektor i Prezes Towarzystwa Przyjaciół ASP.  

4. Finansowa część nagrody w wysokości do 20.000,- zł wypłacana będzie, po potrąceniu należnego 

podatku, przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

na konto laureata. 

 

 

§ 2 

 

1. O wyborze laureata konkursu zdecyduje Kapituła, w skład której wchodzą: prorektor ds. 

studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dziekan Wydziału Grafiki, dziekan 

Wydziału Malarstwa, dziekan Wydziału Rzeźby oraz prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes 

Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który przewodniczy Kapitule. 

2. Kapituła podejmie decyzję po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych przez osoby 

uprawnione. 

3. Podejmując decyzję, członkowie Kapituły nie będą kierowali się ocenami uzyskanymi  

przez kandydatów w trakcie nauki. 

4. Oceniana będzie oryginalność koncepcji i wartości artystyczne pracy. 

5. Kapituła wyłoni laureata nie później niż do dnia 30 listopada.   
6. Od rozstrzygnięć Kapituły nie przysługują odwołania. 

 

 

§ 3 

 

1. Wnioski o przyznanie nagrody składają promotorzy plastycznych prac dyplomowych  

w formie elektronicznej wraz z pisemnym opisem dyplomu na adres rektorat@asp.waw.pl  

lub bezpośrednio w rektoracie ASP w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 

Warszawa) w terminie do końca października każdego roku. 
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2. Wniosek powinien zawierać: 

a) życiorys kandydata, 

b) charakterystykę pracy artystycznej wraz z dokumentacją fotograficzną na elektronicznym 

nośniku danych. 

c) zgodę kandydata na zgłoszenie w konkursie. 

3. Każdy promotor może złożyć jeden wniosek w danym roku akademickim. 

4. Kandydat musi wcześniej wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z uczestniczeniem w konkursie. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. Celem 

przetwarzania danych osobowych jest udziału w konkursie za najlepszy dyplom w  dziedzinie 

malarstwa, rzeźby lub grafiki artystycznej im. prof. Karola Stryjeńskiego założyciela 

Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na 

stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/. 

 

 

§ 4 

 

1. Kapituła kończy obrady podpisaniem protokołu, w którym poda imię i nazwisko laureata, tytuł 

plastycznej pracy magisterskiej, nazwisko promotora oraz pracownię, w której praca została 

zrealizowana. 

2. Dokumentacja w postaci złożonych w formie elektronicznej prac plastycznych nienagrodzonych 

kandydatów nie będzie przechowywana w dokumentacji konkursu. 

 

 

§ 5 

 

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,  

a w sprawach w nim nie uregulowanych wiążące rozstrzygnięcia podejmuje wyłącznie Kapituła. 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.asp.waw.pl/dane-osobowe/

