
 

KOMUNIKAT  

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO1) 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

  
w sprawie współczynników kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac 

rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub  sztuki w obszarach wiedzy 

   

  Na podstawie ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 oraz ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie 

sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie 

potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi 

związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

(Dz. U. poz. 1443) ogłasza się współczynniki kosztochłonności prowadzonych badań 

naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki 

w obszarach wiedzy, określone w załączniku do komunikatu. 

 

  
        Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
  

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie  

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259). 



Załącznik do komunikatu  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 6 listopada 2015 r. 

 

Współczynniki kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac 
rozwojowych w  poszczególnych dziedzinach nauki lub  sztuki w obszarach wiedzy 

Obszar wiedzy Dziedzina nauki lub sztuki 
Wartość 

współczynnika 
kosztochłonności 

Obszar nauk humanistycznych 
Dziedzina nauk humanistycznych 1,50 

Dziedzina nauk teologicznych 1,50 

Obszar nauk  społecznych 

Dziedzina nauk społecznych 1,50 

Dziedzina nauk ekonomicznych 1,00 

Dziedzina nauk prawnych 1,00 

Obszar nauk ścisłych 

Dziedzina nauk matematycznych 1,50 

Dziedzina nauk fizycznych 2,50 

Dziedzina nauk chemicznych 2,50 

Obszar nauk przyrodniczych 
Dziedzina nauk biologicznych 3,00 

Dziedzina nauk o Ziemi 2,00 

Obszar nauk technicznych Dziedzina nauk technicznych 3,00 

Obszar nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Dziedzina nauk rolniczych 2,50 

Dziedzina nauk leśnych 2,50 

Dziedzina nauk weterynaryjnych 3,00 

Obszar nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu 
oraz nauk o kulturze fizycznej 

Dziedzina nauk medycznych 3,00 

Dziedzina nauk farmaceutycznych 3,00 

Dziedzina nauk o zdrowiu 2,50 

Dziedzina nauk o kulturze fizycznej 2,00 

Obszar sztuki 

Dziedzina sztuk filmowych 2,00 

Dziedzina sztuk muzycznych 2,00 

Dziedzina sztuk plastycznych 2,00 

Dziedzina sztuk teatralnych 2,00 

 


