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BEZPOŚRENIE KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

Bezpośrednie koszty prowadzenia działalności naukowej stanowią w szczególności: 

1) związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej: 

a) wynagrodzenia osobowe pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych  

w części przewidzianej na prowadzenie badań i inżynieryjno-technicznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu wykonywania badań 

naukowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach 

naukowych, 

b) wynagrodzenia osób niebędących pracownikami AGH, realizujących funkcje 

pomocnicze, których zatrudnienie (w ramach umów cywilnoprawnych) jest 

niezbędne do realizacji badania naukowego; 

2) zakup aparatury naukowo-badawczej, np. urządzeń elektronicznych, w tym 

komputerów (wraz z oprogramowaniem). Zakup musi być uzasadniony i niezbędny 

do realizacji zadania badawczego, np. z uwagi na konieczność gromadzenia  

i przetwarzania danych; 

3) usługi obce: 

a) związane z prowadzonymi zadaniami badawczymi,  

b) związane ze szkoleniami członków zespołu badawczego, w zakresie 

związanym wyłącznie z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi; 

4) zakup materiałów w formie: 

a) materiałów do badań, 

b) literatury fachowej (z wyłączeniem słowników), 

c) baz danych i licencji; 

5) zakupy związane z podróżą i pobytem: 

a) pracowników i doktorantów w krajowych i zagranicznych ośrodkach 

akademickich, naukowych i innych instytucjach w celu nawiązania współpracy 

naukowej oraz prowadzenia badań, w tym wykonania pomiarów, 

b) gości krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do AGH na zaproszenie lub za 

zgodą kierownika jednostki podstawowej/prorektora/rektora w ramach 

współpracy naukowej, w tym w związku z realizacją zadania badawczego na 

zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 stycznia 2018 r. nr 3/2018 w sprawie 

świadczeń na rzecz zaproszonych cudzoziemców; 

6) zakupy związane z upowszechnianiem i popularyzacją wyników działalności naukowej: 

a) koszty aktywnego uczestnictwa pracowników i doktorantów w zjazdach  

i konferencjach naukowych w kraju i za granicą (opłaty konferencyjne, koszty 

związane z podróżą i pobytem), 

b) koszty publikacji, w tym koszty recenzji wydawniczych, tłumaczenia, 

przygotowania do druku (edycja, redakcja i korekta tekstu) i druku wydawnictw 

naukowych, w tym periodyków wydawanych przez jednostki organizacyjne AGH. 

 


