
Załącznik nr 2 do Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie 
i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Poznańskiej  

 
 

BEZPOŚRENIE KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
 

 

1. Bezpośrednie koszty prowadzenia działalności naukowej stanowią koszty: 
1) wynagrodzeń osób niebędących pracownikami PP wraz z pochodnymi, realizujących funkcje po-

mocnicze, których zatrudnienie (w ramach umów cywilnoprawnych) jest niezbędne do realizacji ba-
dania naukowego, w tym koszty wynagrodzeń recenzentów niebędących pracownikami PP (na wyna-
grodzenie recenzentów nie można przeznaczyć więcej niż 10% kwoty przyznanej na realizację zadania 
badawczego); 

2) nakładów majątkowych, np. urządzeń elektronicznych, w tym komputerów (wraz z oprogramowa-
niem); zakup musi być uzasadniony i niezbędny do realizacji zadania badawczego, np. z uwagi na 
konieczność gromadzenia i przetwarzania danych;  

3) usług obcych: 
a) związanych z prowadzonymi zadaniami badawczymi, np. usługi przeprowadzenia badań ankie-

towych, opracowania cząstkowych wyników badań, 
b) szkolenia członków zespołu badawczego, w zakresie związanym wyłącznie z prowadzonymi ba-

daniami naukowymi; 
4) zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania badawczego; 
5) związane z podróżą i pobytem: 

a) pracowników i doktorantów PP w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, nauko-
wych i innych instytucjach w celu nawiązania współpracy naukowej oraz prowadzenia badań,  
w tym zbierania materiałów; 

b) gości krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do PP na zaproszenie lub za zgodą dzie-
kana/prorektora/rektora w ramach współpracy naukowej, w tym w związku z realizacją zadania 
badawczego; 

6) związane z upowszechnianiem i popularyzacją wyników działalności naukowej: 
a) koszty aktywnego uczestnictwa pracowników i doktorantów PP w zjazdach i konferencjach na-

ukowych 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 wydawa-
nych przez jednostki organizacyjne PP, 

c) koszty przygotowania konferencji krajowych i międzynarodowych organizowanych przez PP,  
w tym koszty wynagrodzeń i pobytu wykładowców zewnętrznych, materiałów konferencyjnych, 
koszty promocji;  

7) składek członkowskich pracowników PP w międzynarodowych i krajowych organizacjach nauko-
wych oraz organizacjach naukowo-dydaktycznych na zasadach określonych w odrębnym zarządze-
niu rektora. 

2. Zakupów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 4 należy dokonywać w początkowej fazie realizacji zadania 
badawczego. Nie dopuszcza się dokonywania zakupu materiałów w terminie uniemożliwiającym wyko-
rzystanie ich w trakcie realizacji zadania badawczego.  


