
INFORMACJA

Nowość na stronie internetowej APS.

W zakładce NAUKA Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą powstała nowa podstrona 
Otwarte konkursy.

Znajdziecie w niej Państwo wszystkie obecnie trwające konkursy NCN, MEiN, FNP, NAWA i inne.

Zachęcamy do korzystania z aktualizowanych na bieżąco informacji.

Link do strony: Akademia Pedagogiki Specjalnej – Otwarte konkursy (aps.edu.pl)

NARODOWE CENTRUM NAUKI

MINIATURA 5

W konkursie mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej 
z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badaw-
czego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania 
naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w kon-
kursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 ¾ posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokona-
nie artystyczne lub artystyczno-naukowe,

 ¾ który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku. Okres ten może zostać prze-
dłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowa-
dzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż 
jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5000 do 50 000 zł na realizację dzia-
łania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Budżet konkursu:  15 mln zł

Termin naboru wniosków:  5 maja–30 września 2021 roku

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

OPUS 21

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania pro-
jektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się 
o finansowanie projektów badawczych:

 ¾ z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badaw-
czych,

 ¾ we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
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 ¾ w konkursie nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpra-
cy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na 
ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji 
wiodącej,

 ¾ bez udziału partnerów zagranicznych.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Budżet konkursu:  400 mln zł

Termin naboru wniosków:  do 15 czerwca 2021 roku

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

PRELUDIUM 20 

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W kon-
kursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na fi-
nansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie 
PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna na-
ukowego.

Budżet konkursu:  30 mln zł

Termin naboru wniosków:  do 15 czerwca 2021 roku

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

KONKURS NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN HS, NZ I ST

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie 
nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (2 stanowiska), w grupie nauk o życiu (1 stanowisko) 
oraz w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko). 

Termin zgłoszeń:  do 11 czerwca 2021 roku

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-04-20-konkurs-koordynator-dyscyplin-
hs-nz-st

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ

Konkurs adresowany jest do organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, mających 
umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ra-
mach działania „Solidarni z naukowcami”. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań 
podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Ze względu na specyfi-
kę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin:

 ¾ nauki przyrodnicze,

 ¾ nauki inżynieryjne i techniczne,

 ¾ nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

 ¾ nauki rolnicze,

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-04-20-konkurs-koordynator-dyscyplin-hs-nz-st
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-04-20-konkurs-koordynator-dyscyplin-hs-nz-st
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 ¾ nauki społeczne,

 ¾ nauki humanistyczne.

Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatko-
wych ograniczeń tematycznych.

Budżet konkursu:  6,25 mln zł

Termin naboru wniosków:  od 5 maja do 30 lipca 2021 roku

Formularz wniosku:  składany przez ePUAP / solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-
naukowcami-z-bialorusi

KADRA DYDAKTYCZNA DLA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, ogłasza konkurs 
na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersal-
nego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów 
w tym obszarze. Konkurs ogłaszany jest w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnic-
twa wyższego. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Budżet konkursu:  20 000 000 zł

Termin naboru wniosków:  od 20 maja do 8 lipca 2021 roku

Formularz wniosku:  Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-konkurs-kadra-dydaktyczna-dla-
projektowania-uniwersalnego

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE V EDYCJI PROGRAMU „DOKTORAT 
WDROŻENIOWY”

Spotkanie dotyczące V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się on-line w dniu 13 maja 
2021 roku w godz. 13.00–15.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie 
zgłoszenia na adres Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl do 11 maja 2021 roku. W trakcie spotkania zosta-
ną omówione zasady programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz zagadnienia związane z przygotowaniem 
wniosku w ramach V edycji. Spotkanie będzie okazją do zadania pytań na temat kwestii związanych 
z programem.

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnic-
twa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich 
i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo 
innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez 
doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z modułów:

 ¾ „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich 
przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2,

https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-naukowcami-z-bialorusi
https://www.gov.pl/web/ncbr/wzmacniamy-wspolprace-polskich-podmiotow-z-naukowcami-z-bialorusi
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-konkurs-kadra-dydaktyczna-dla-projektowania-uniwersalnego
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-konkurs-kadra-dydaktyczna-dla-projektowania-uniwersalnego
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 ¾ „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowy-
wanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wy-
korzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych 
z cyberbezpieczeństwem.

Nabory wniosków w ramach programu przeprowadza się raz w roku, poczynając od roku 2021. Wniosek 
składa się z: 

 ¾ części obejmującej dane wnioskodawcy – „części A wniosku”,

 ¾ części obejmującej informacje o projekcie, o podmiocie współpracującym i o kandydatach na promo-
tora i opiekuna pomocniczego – „części I wniosku”,

 ¾ części obejmującej informacje o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinan-
sowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu, oraz harmonogram prac nad 
projektem – „części II wniosku”.

Termin naboru wniosków:  Część I wniosku składa się:

 ¾ w 2021 roku w terminie od dnia 5 maja do dnia 31 maja;

 ¾ w 2022 roku i w latach następnych w terminie od dnia 29 kwietnia do dnia 31 maja.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-
o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

ULAM NAWA – PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA

Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji nauko-
wych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się na-
ukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy 
polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktyw-
ności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu 
możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy 
kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (naukowcy z polskim 
obywatelstwem mogą stanowić maksymalnie nie więcej niż 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie, 
instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski 
specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez 
daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy też wesprą instytucję w przy-
gotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

Specjalna ścieżka wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat Seal of Excellence.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 ¾ odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,

 ¾ prowadzenie badań naukowych,

 ¾ pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Termin naboru wniosków:  od 25 marca do 15 czerwca 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama
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BEKKER NAWA – PROGRAMIE IM. MIECZYSŁAWA BEKKERA

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli 
akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w za-
granicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, odbycie stażu podoktorskiego 
lub realizację części kształcenia, zdobycie i pogłębienie doświadczenia naukowego poprzez realizację 
projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, nawiązanie długofalowych relacji z zagra-
nicznymi zespołami naukowymi oraz pozyskanie materiałów do pracy naukowej.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

 ¾ prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery,

 ¾ pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej,

 ¾ odbyciu stażu podoktorskiego,

 ¾ w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia,

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej 
lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Termin naboru wniosków:  do 25 maja 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności 
międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska spo-
łeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja 
projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbada-
nie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po 
jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze wzglę-
du na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące me-
chanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy 
ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy 
na rozwiązanie ważnego problemu.

Termin naboru wniosków:  dwie rundy

 ¾ od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku

 ¾ od 1 września do 30 listopada 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

WYMIANA POLSKA–SŁOWACJA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i pro-
wadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych. 
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukow-

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
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ców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwa-
rantowane z innych źródeł.

Termin naboru wniosków:  do 21 czerwca 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-
badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja

WYMIANA POLSKA–FRANCJA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. Środki na 
Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wy-
łączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane 
z innych źródeł. 

Termin naboru wniosków:  do 22 lipca 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-
badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja

WYMIANA POLSKA–NIEMCY

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Granty 
NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Środki 
na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, 
z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwaran-
towane z innych źródeł.

Termin naboru wniosków:  do 30 czerwca 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-
badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami

WYMIANA POLSKA–AUSTRIA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione 
i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii. Granty 
NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych. Środki 
na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, 
z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwaran-
towane z innych źródeł.

Termin naboru wniosków:  do 21 maja 2021 roku

Formularz wniosku:  System teleinformatyczny NAWA

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-
badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-slowacja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-francja
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-austria
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FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

MONOGRAFIE

Celem konkursu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej nie-
publikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Pracę do konkursu może zgłaszać 
autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu 
nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 ¾ wysokim poziomem naukowym,

 ¾ odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,

 ¾ integralnością tematyki i formy,

 ¾ interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Termin naboru wniosków:  do 10 maja 2021 roku (następny termin naboru do 13 września 2021 
roku)

Formularz wniosku:  baza on-line FNP

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH I FUNDACJI Z BRZEZIA 
LANCKOROŃSKICH NA 2022 ROK

Corocznie PAU rozdziela stypendia na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych 
ośrodkach naukowych Europy. O stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziem-
nomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poru-
szanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać 
poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Termin naboru wniosków:  do dnia 28 maja 2021 roku

Formularz wniosku:  na stronie www PAU

Więcej informacji:  http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-
lanckoronskich

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
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