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TABL. 3(193). NAKŁADY a   NA  DZIAŁALNOŚĆ  BADAWCZĄ  I  ROZWOJOWĄ  (ceny  bieżące) 
 GROSS  DOMESTIC  EXPENDITURES 

a
  ON  RESEARCH  AND  DEVELOPMENT  

ACTIVITY  (current  prices) 

2000 2005 2006 

nakłady   expenditures 

bieżące b 

current 
b
 

inwestycyjne 
na środki trwałe 

capital on fixed 
assets 

ogółem 

grand total 

razem 

total 

w tym 
osobo-

we 

of which 
labour 
costs 

razem 

total 

w tym 
maszyny, 
urządze-
nia tech-
niczne  
i narzę-

dzia oraz 
środki 
trans-
portu 

of which  
instru-
ments 
and  

equip-
ment and 
means of 
transport 

WYSZCZEGÓL- 
NIENIE 

w mln zł    in mln zl 

SPECIFICATION 

         

O G Ó Ł E M ...........  313,0 346,4 298,2 231,8 117,4 66,4 38,8 T O T A L 

   w tym:           of which: 

Jednostki naukowe  
i badawczo- 
-rozwojowe ..........  56,5 56,2 54,6 49,1 25,9 5,5 4,9 

Scientific and  
research- 
-development 
units 

         

Placówki naukowe  
Polskiej Akademii  
Nauk .....................  25,4 26,6 29,4 25,3 15,4 4,1 4,1 

Scientific units of the 
Polish Academy 
of Sciences 

Jednostki badawczo- 
-rozwojowe............  31,1 29,6 24,3 23,0 10,1 1,3 0,8 

Branch research- 
-development units 

w tym:        of which: 

instytuty naukowo- 
-badawcze..........  21,3 21,6 19,6 18,3 7,3 1,3 0,7 research institutes 

Inne..........................  3,0 - 0,8 0,8 0,4 0,0 0,0 Others 

Jednostki 
rozwojowe ...........  115,1 118,1 68,9 51,0 30,9 17,9 10,0 

Development 
 units 

Szkoły wyższe ........  141,4 171,9 174,0 131,1 60,1 42,9 23,9 
Higher education  

institutions 
 

a Bez amortyzacji środków trwałych. b Do 2002 r. łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, zwanej 
poprzednio specjalną, niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych (rozporządzenie Przewodniczącego KBN 
z 30 XI 2001 r., Dz. U. Nr 146, poz. 1642, § 13). 

a Excluding depreciation of fixed assets. b Until 2002 including expenditure on purchase or manufacture of research equipment, defined 
previously as so-called special research equipment, necessary for performing particular R&D project, meeting criteria for inclusion in fixed 
assets but according to the regulation in force temporarily, till completion of the project, not included in fixed assets and treated as current 
assets (decree of the Chairman of the State of Scientific Research from 30 XI 2001, Journal of Laws No. 146, item 1642, § 13). 


