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Załącznik nr 4 do Zasad gospodarowania środkami  

budżetowymi na działalność statutową wydziałów UG 

 

 

KATALOG KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH 

DOTYCZĄCY WYDATKOWANIA DOTACJI CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE 

BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW  

ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

1. Z dotacji budżetowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich mogą być pokryte następujące koszty bezpośrednie: 

1) Koszty zakupu literatury naukowej krajowej i zagranicznej,  

2) Koszty prenumeraty czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, 

3) Koszty zakupu usług obcych niezbędnych do zrealizowania zdania badawczego, 

4) Koszty zakupu materiałów, odczynników wykorzystywanych bezpośrednio do 

zrealizowania zdania badawczego, 

5) Koszty nabycia sprzętu laboratoryjnego o wartości poniżej 3.500 zł, 

6) Koszty zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadania 

badawczego, 

7) Koszty odbycia podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych 

bezpośrednio z wykonywanym zadaniem badawczym, 

8) Koszty kwerendy bibliotecznej oraz wypożyczenia literatury pomiędzy bibliotecznej 

niezbędnej do realizacji zadania, 

9) Koszty udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych krajowych 

i zagranicznych, 

10) Koszty udziału w ściśle specjalistycznych kursach i szkoleniach związanych 

z prowadzeniem badań,  

11) Koszty związane z publikacją prac naukowych, w tym m.in. redakcja, tłumaczenie, 

recenzja, druk, 

12)  Opłata za publikację prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

13) Innych wyżej niewymienionych pozostających w bezpośrednim związku 

z wykonywanym zadaniem. 

Koszty bezpośrednie niezbędne do zrealizowania zadania badawczego powinny być ujęte 

w kosztorysie  wniosku o dofinansowanie zadania badawczego. Każda zmiana katalogu 

wymienionego w kosztorysie wymaga zgody dziekana wydziału. 

2. Z dotacji budżetowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich nie można finansować: 

1) Kosztów zakupów inwestycyjnych niezwiązanych z realizacją zadania, 

2) Kosztów indywidualnych składek członkowskich wnioskującego z tytułu 

przynależności do organizacji zawodowych, 
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3) Kosztów usług edukacyjnych, takich jak udział w płatnych studiach I, II stopnia oraz 

studiach podyplomowych, stanowiących podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

w rozumieniu kodeksu pracy. 

4) Kosztów usług telekomunikacyjnych, transportowych, kurierskich i pocztowych 

niezwiązanych bezpośrednio z koniecznością wykonywania badań w ramach zadania, 

5) Kosztów usług gastronomicznych, artykułów spożywczych jeżeli nie jest to 

uzasadnione wykonywaniem badań w ramach zadania, 

6) Kosztów odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań, 

7) Kosztów zakupu sprzętu AGD. Wyjątek stanowi  zakup, na który kierownik zadania 

uzyskał zgodę Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.  


