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ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA 
REALIZACJĘ ZADANIA BADAWCZEGO 

 
1. Ze środków przeznaczonych na realizację zadań badawczych w ramach kosztów 

bezpośrednich MOGĄ BYĆ pokrywane następujące koszty: 
a) zakup materiałów, w tym:  
− surowców, półproduktów, odczynników,  
− materiałów biurowych, artykułów piśmienniczych,  
− drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu informatycznego / biurowego (np. komputer, 
oprogramowanie, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka). 
Zakup sprzętu informatycznego musi być zaplanowany i zrealizowany w pierwszym roku 
realizacji zadania badawczego. 
b) usługi obce - zewnętrzne (świadczone przez podmioty zewnętrzne),  w tym:  
- naprawa i serwis techniczny aparatury naukowo-badawczej 
- tłumaczenia i korekta językowa publikacji, referatów i komunikatów naukowych 
prezentowanych na konferencjach naukowych, tłumaczenia tekstów obcojęzycznych 
niezbędnych do realizacji zadań naukowych 
- opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych 
- szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego 
- usługi badań ankietowych i statystycznego opracowania ich wyników 
- usługi analiz laboratoryjnych 
c) usługi wewnętrzne (świadczone przez jednostki UPH),  
d) delegacje krajowe i zagraniczne (w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i 

inne związane z wyjazdem) 
e) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań 

badawczych, w tym: 
- zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem 
- doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do 
zadań objętych planem 
Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej musi być zaplanowany i zrealizowany w 
pierwszym roku realizacji zadania badawczego. 
f) wymiana osobowa w ramach współpracy międzynarodowej, w tym podróże i krótkie 

pobyty naukowców polskich za granicą oraz podróże i krótkie pobyty naukowców 
zagranicznych w Polsce 

g) wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi,  
h) udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą 
i) wydanie publikacji naukowych 
j) zakupu literatury naukowej (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, czasopisma, e-

booki, normy itp.) 
k) inne, w tym: 
- spotkania robocze i konsultacje naukowe 
- uczestnictwo w targach promujących wyniki badań 
- opłaty zgłoszeń patentowych oraz ochrony patentowej wyników badań uzyskanych w ramach 
realizowanego tematu. 

 
2. Ze środków przeznaczonych na realizację zadań badawczych w ramach kosztów 

bezpośrednich, NIE MOGĄ BYĆ pokrywane następujące koszty: 
a) zakupy inwestycyjne i środki trwałe, które nie mają statusu aparatury naukowo-badawczej, 

w tym wyposażenia biurowego  (mebli, kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego, itp.)  
b) zakup aparatury naukowo-badawczej, jeżeli nie jest to uzasadnione wykonaniem zadań 

objętych planem, 
c) dostawy energii elektrycznej i innych mediów, w tym rachunków za usługi 

telekomunikacyjne 
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d) najem lub utrzymanie i dozór pomieszczeń i urządzeń na stałe związanych z budynkiem (w 
tym dozoru technicznego prowadzonego przez jednostki zewnętrzne) w odniesieniu do 
przedmiotów stanowiących majątek UPH   

e) budowa lokalnych sieci informatycznych i ich wyposażenia 
f) obsługa administracyjno-finansowa, koszty korespondencji, opłaty administracyjne i 

manipulacyjne, 
g) usługi gastronomiczne 
h) wynagrodzenia osobowe  
i) zakupy na potrzeby dydaktyczne oraz koszty utrzymania jednostki związane z działalnością 

dydaktyczną, 
j) imienne składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń naukowych. 
 
 


