
 

 

Zarządzenie Nr 45/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności 

UKW 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i  ust. 2 pkt 2) i pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),   

 

zarządzam,  

 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej, które na podstawie dokumentów 

źródłowych można zakwalifikować do określonych rodzajów działalności stanowią koszty 

bezpośrednie. 

2. Koszty działalności UKW, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe, których nie 

można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności stanowią 

koszty pośrednie. 

 

 § 2 

 

1. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się koszty związane z: 

a) procesem dydaktycznym na studiach i kursach oraz zadaniami zleconymi przez 

właściwego ministra; 

b) kształceniem kadr naukowych; 

c) utrzymaniem Uniwersytetu (w tym remontów), z wyjątkiem domów i stołówek 

studenckich; 

d) prowadzeniem innych działań podejmowanych przez Uniwersytet w ramach 

działalności dydaktycznej, których finansowanie zapewniają odpowiednie przychody. 

2. Do kosztów działalności badawczej zaliczane są koszty związane z prowadzeniem badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz świadczeniem usług badawczych, których 

finansowanie zapewniają osiągane przychody. Koszty działalności badawczej rozlicza się 

według źródeł finansowania. 

3. Zakupy oraz wytworzenie we własnym zakresie składników majątkowych zaliczanych do 

środków trwałych – zwane dalej zakupami inwestycyjnymi są dokonywane m. in. ze 

środków subwencji, dotacji celowych, nadwyżek bilansowych. 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym i równocześnie 

w układzie kalkulacyjnym z podziałem na poszczególne działalności. Koszty wspólne dla 

różnych rodzajów działalności, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich, 

stanowią koszty ogólne Uczelni. 

2. Rozliczania kosztów pośrednich dokonuje się raz na koniec roku wskaźnikiem 

proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich.  

3. Koszty pośrednie naliczane przez UKW, co do zasady są równe maksymalnej możliwej 

stawce określonej dla danego źródła finansowania lub programu przez instytucje 

finansującą. 

4. Wysokość narzutu kosztów pośrednich ustala się następująco: 

1) działalność dydaktyczna podstawowa – wskaźnik wynikowy wyliczany po rozliczeniu 

kosztów, 

2) studia niestacjonarne, podyplomowe, kursy, szkolenia – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wewnętrznymi, 

3) przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowanie o nadanie tytułu naukowego 

profesora dla osób z zewnątrz (przeprowadzane na podstawie przepisów 

dotychczasowych) -  30%, 

4) postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym - 30%, 

5) postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - 30%, 

6) postępowanie nostryfikacyjne stopni naukowych: - 30%                                                                                               

7) projekty finansowane ze środków zagranicznych (w tym finansowane e środków UE,               

z Funduszy Strukturalnych, itp.) – zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wytycznymi, 

8) badania na utrzymanie potencjału badawczego finansowane ze środków subwencji - 30% 

9) badania statutowe dla doktorantów finansowane ze środków subwencji – 15%                                                                                                                    

10) dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego - 30%,                                                                                                                                    

11) dotacja na działalność upowszechniającą naukę - 10%, 

12) projekty badawcze finansowane przez MNiSW, NCN, NCBiR – maksymalna 

wysokość przewidziana w konkursie, 

13) usługi badawcze i dydaktyczne zlecone przez podmioty zewnętrzne - 30% 

14) konferencje, seminaria, sympozja, zjazdy - 20%,                                                                  

15) dotacje (celowe) na inwestycje budowlane i aparaturowe z zakresu dużej aparatury 

badawczej - 0%.                                                                                          

5. Narzutu kosztów pośrednich nie nalicza się od zakupu aparatury naukowo- 

-badawczej o wartości powyżej 10 000 zł, w projektach o statusie krajowym, chyba 

że przepisy i wytyczne stanowią inaczej.  

6. Koszty pośrednie z projektów badawczych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR 

wydatkowane są w sposób zgodny z wytycznymi konkursu. 

7. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach rektor albo działający w jego zastępstwie 

prorektor może podjąć decyzję co do odstąpienia od zasad naliczania narzutu kosztów 

pośrednich określonych w niniejszym zarządzeniu. Podstawą do podjęcia decyzji jest 

wniosek organizatora/kierownika przedsięwzięcia zawierający szczegółowe uzasadnienie.  

8. Współczynników określonych w zarządzeniu nie stosuje się, jeżeli sposób i zasady 

rozliczania kosztów pośrednich zostały określone w wiążących UKW umowach, 

decyzjach właściwych organów państwa lub przepisach prawa. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 95/2016/2017  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

28 września 2017 roku  w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych 

rodzajów działalności UKW 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

                                                                                            

 

                                                                                                          Rektor 

 

                                                                                         prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 


