
 

OGŁOSZENIE  

o naborze wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy na rok 2023 

 

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków na ogólnomiejskie stypendia 

artystyczne. 

Tryb ubiegania się o stypendia artystyczne określony został w Regulaminie przyznawania 

stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 

2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów 

artystycznych m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą nr LXV/2147/2022 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r. 

 

I. Zasady przyznawania stypendiów artystycznych 

 

1. Stypendia artystyczne skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Pozwalają 

realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom 

i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, w tym m.in.:  

 kto może ubiegać się o stypendium, 

 charakter przedsięwzięcia stypendialnego, 

 dziedziny twórczości, 

 co rozumie się przez debiut,  

 na jaki okres przyznawane jest stypendium, 

 kryteria oceny wniosków, 

 procedurę i terminy rozpatrywania wniosków. 

3. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem. 

 

II. Termin naboru 

 

Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 15 września 2022 r. do godz. 15:59. 

 

III. Składanie wniosków  

 

1. Wniosek o ogólnomiejskie stypendium artystyczne składa się za pośrednictwem 

Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (ESdOS). Formularz aplikacyjny jest  

dostępny na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Wniosek należy wypełnić zgodnie 

ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu.  

2. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosków przedstawiona jest w dokumencie 

„Krok po kroku”. 

3. Do wniosku w ESdOS należy dołączyć następujące załączniki:  

1) skan dwóch rekomendacji projektu stypendialnego, przygotowanych zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (do pobrania również w systemie 

ESdOS). Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania 

rekomendacji znajdują się w Regulaminie; 



2) w przypadku twórców/czyń z dorobkiem:  

portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek osoby wnioskującej – 

szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio oraz 

dopuszczalnych wielkości i formatów plików znajdują się w formularzu 

aplikacyjnym; 

3) w przypadku wniosków o stypendium w zakresie opieki nad zabytkami:  

skan oświadczenia, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki 

przeprowadzonych badań – oświadczenie należy przygotować na wzorze 

określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania również 

w systemie ESdOS). 

4. Wnioski niekompletne, niezawierające załączników i oświadczeń, o których mowa 

w punkcie III. 3. powyżej, złożone bez skanu własnoręcznie podpisanego potwierdzenia 

rejestracji wniosku wygenerowanego z systemu lub złożone po terminie – nie spełniają 

wymogów formalnych.  

5. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem 

merytorycznym.  

 

 

IV. Wysokość stypendium 

 

Miesięczną wysokość stypendium ogólnomiejskiego określa Prezydent m.st. Warszawy. 

Informacja o wysokości stypendium podawana jest na stronie internetowej m.st. Warszawy 

wraz z ogłoszeniem listy osób, które otrzymały stypendium. W roku 2022 stypendium 

wynosiło 3500 zł brutto miesięcznie. 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Kultury telefonicznie w 

godzinach 9:00–15:00 (w dni powszednie) pod numerami +48 22 44 30 372 oraz +48 22 44 

30 354; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl 

 

W razie problemów technicznych ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt na adres: 

esdospomoc@centrumjp2.pl 

 

Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy dostępny jest tutaj. 

 

 

Załączniki 

 

1. Wzór rekomendacji projektu stypendialnego 

2. Wzór oświadczenia dla osób składających wnioski w dziedzinie opieka nad zabytkami 
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