
ZARZĄDZENIE NR 36 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 22 maja 2018 r. 
 

w sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów pośrednich 

w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i pozabadawczej,  

projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, źródeł zewnętrznych  

oraz innych mechanizmów finansowych  

 

Na podstawie § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządzenie określa zasady naliczania i sposób podziału kosztów pośrednich w poszczególnych 

rodzajach działalności badawczej i pozabadawczej, projektów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych, źródeł zewnętrznych oraz w ramach innych mechanizmów finansowych. 

2. Katalog kosztów pośrednich w ramach danego projektu definiuje instytucja właściwa dla danego 

projektu, przy czym koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: 

a) stawką ryczałtową, której poziom wynika z zasad realizacji projektu; 

b) na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. z pełnym udokumentowaniem wydatków), 

z zachowaniem pozostałych postanowień zasad realizacji projektu.  

3. Do kategorii kosztów pośrednich należą w szczególności: 

a) koszty personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą 

działalnością jednostki i pośrednio związanego z realizacją projektu; 

b) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych; 

c) koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty mediów (elektryczności, gazu, 

ogrzewania, wody), wynajmu, sprzątania i utylizacji odpadów, ochrony pomieszczeń; 

d) koszty podróży służbowych nieprzewidzianych w budżecie projektu; 

e) koszty użytkowania aparatury naukowo-badawczej; 

f) koszty przesyłek pocztowych, kurierskich i usług telefonicznych. 

 

§ 2. 

1. 1Z zastrzeżeniem ust. 2, podstawą do naliczenia kosztów pośrednich są koszty bezpośrednie, bez 

kosztów aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych) oraz usług wewnętrznych i kosztów bibliotecznych nośników informacji (o ile zasady 

realizacji projektu nie stanowią inaczej), a w przypadku odpłatnej działalności badawczej – 

dodatkowo bez kosztów materiałów i usług obcych. 

2. W przypadku projektów międzynarodowych podstawą naliczania kosztów pośrednich są koszty 

bezpośrednie, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa oraz kosztów zasobów udostępnionych 

przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie uczelni (o ile zasady realizacji projektu 

nie stanowią inaczej).  

2a. 2W działalności badawczej finansowanej ze środków pozostających w dyspozycji ministra do spraw 

nauki i szkolnictwa wyższego, obejmującej subwencję na utrzymanie potencjału badawczego, ustala 

się łączny wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w wysokości 30%, z tego: 

a) 33% stanowi narzut kosztów ogólnouczelnianych (KO); 

b) 67% stanowi narzut kosztów jednostki organizacyjnej (KW). 

Podstawą do naliczenia kosztów pośrednich są koszty bezpośrednie, z wyłączeniem kosztów 

aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz 

usług wewnętrznych i kosztów bibliotecznych nośników informacji. 

                                                           
1 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 113 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2019 r. 
2 ustęp dodany zarządzeniem nr 113 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2019 r. 



3. Odpłatna działalność badawcza obciążona będzie zyskiem, którego minimalna wysokość wynosi 

10%, przy czym w działalności badawczej finansowanej ze środków budżetowych zysk może 

wynosić 0%. 3Podstawą do naliczenia zysku są koszty bezpośrednie i pośrednie, bez kosztów 

usług obcych. 

4. W uzasadnionych przypadkach podstawa naliczania, wysokości narzutu kosztów pośrednich oraz 

wysokość zysku mogą być ustalane odrębną decyzją rektora. 

5. Wydatki finansowane z narzutu kosztów pośrednich muszą być poniesione w odniesieniu do 

danego projektu/pracy i w czasie trwania projektu/pracy przy równoczesnym uwzględnieniu 

zasad jego finansowania/realizacji.  

6. Środki niewykorzystane przez kierownika projektu po zakończeniu realizacji projektu przekazywane 

są do dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej projekt (dziekana, 

dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej). 

§ 3. 

1. W projektach wymagających podania metodyki naliczania kosztów pośrednich, kierownik 

projektu przygotowuje propozycję w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej 

i z pracownikiem CZP/RCIiTT, a następnie przedstawia ją do zaakceptowania rektorowi. 

2. Kierownik projektu odpowiada za wydatkowanie środków kosztów pośrednich będących w jego 

dyspozycji, w tym za kontrolę poziomu ich wykorzystania, zgodnie z zasadami realizacji projektu. 

3. Ewentualne przekroczenie limitu wykorzystania kosztów pośrednich przez kierownika projektu jest 

możliwe jedynie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej projekt i 

obciąża część kosztów pozostających w dyspozycji kierownika tej jednostki organizacyjnej 

(dziekana, dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej). 

§ 4. 

1. Narzut kosztów pośrednich dla poszczególnych mechanizmów finansowania ustalany jest 

w wysokości maksymalnego dopuszczalnego poziomu wynikającego z zasad realizacji projektu. 

2. Udział procentowy narzutu kosztów pośrednich, o którym mowa w ust. 1, w podziale na koszty 

ogólnouczelniane (KO) i koszty wydziałowe (KW) określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Narzut kosztów pośrednich w projektach dzielony jest zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku do niniejszego zarządzenia po odliczeniu części przypadającej na wkład własny 

uczelni. 

§ 5. 

Traci moc zarządzenie nr 12 Rektora ZUT z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zasad określających 

wysokość i podział kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej 

i pozabadawczej oraz projektach finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 

                                                           
3 zdanie dodane zarządzeniem nr 113 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2019 r. 



Załącznik  

 do zarządzenia nr 36 Rektora ZUT z dnia 22 maja 2018 r. 
 

UDZIAŁ PROCENTOWY NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH  

Lp. Rodzaj działalności 

WYSOKOŚĆ NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH 

% lub kwota 

– podstawa 

naliczenia 

narzutu kosztów 

pośrednich 

(§ 2 ust.1-2) 

z tego udział procentowy (wzgl. kol. 3) z podziałem na 

koszty ogólnouczelniane (KO) koszty wydziałowe (KW) 

rezerwa rektora RCIiTT/CZP 
kierownik jednostki 

organizacyjnej 

kierownik 

projektu 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Utrzymanie potencjału badawczego4 

 

30% 

 

33% – 67% – 

2 
Projekty w ramach programów Narodowego Centrum Nauki 

(NCN) 

zgodnie 

z warunkami 

konkursu 

24% 10% 33% 33% 

3 
Projekty w ramach programów Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBiR) 

24% 10% 33% 33% 

4 

Projekty w ramach programów właściwych Ministrów (np. 

Diamentowy Grant, działalność wspomagająca uczestnictwo w 

projektach międzynarodowych) 

24% 10% 33% 33% 

5 
Projekty w ramach programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

(FNP) 
24% 10% 20% 46% 

6 Projekty międzynarodowe  

30%, 

o ile warunki nie 

stanowią inaczej 

24% 10% 33% 33% 

7 
Projekty badawczo-rozwojowe w ramach programów 
międzynarodowych, w tym w ramach Projektów Ramowych 
UE  

25%, 

o ile warunki nie 

stanowią inaczej 

24% 10% 20% 46% 

8 Projekty w ramach funduszy strukturalnych zgodnie 
z warunkami 
konkursu lub  
z metodyką 
obliczania 
kosztów 

pośrednich 

8% 4% 9% 79% 

9 

Projekty w ramach programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
inne projekty międzynarodowe o charakterze współpracy 
pomiędzy dwoma państwami 

8% 4% 9% 79% 

10 Inne programy 8% 4% 9% 79% 

11 Odpłatna działalność badawcza min. 7% 1,2 67% KO 33% KO 90% KW 3 10% KW 

1 narzut KO wynosi 7%, natomiast narzut KW jest każdorazowo ustalany przez kierownika jednostki organizacyjnej realizującej pracę; 
2 w odpłatnej działalności badawczej finansowanej ze środków budżetowych narzut kosztów pośrednich może wynosić 0%; 
3 od dnia 1 stycznia 2019 r. w przypadku zleceń (prac bezumownych) na wydanie opinii o innowacyjności, które są obsługiwane w zakresie administracyjno-finansowym 

wyłącznie przez RCIiTT, przez jednostkę organizacyjną realizującą pracę rozumie się RCIiTT 
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