
Poznań, dnia 6 lutego 2017 roku 

DOP-0212-13/2017 

  

Zarządzenie nr 13/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 6 lutego 2017 roku 

w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności 

 

Na podstawie § 18 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1533) oraz § 42 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Pod pojęciem kosztów pośrednich wydziałowych i ogólnouczelnianych rozumie się 

koszty, których nie można na podstawie dokumentów źródłowych odnieść wprost  

do określonej działalności. 

2. Do kosztów pośrednich zalicza się między innymi koszty obsługi administracyjno-

finansowej, koszty dostaw energii i innych mediów, koszty utrzymania pomieszczeń, 

urządzeń, itp. 
 

§ 2 

1. Wysokość kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności ustala się 

następująco: 

1) działalność dydaktyczna: 

a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych oraz uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, na które Uczelnia otrzymuje dotacje  

z budżetu państwa – na podstawie wskaźnika wyliczonego każdorazowo po 

rozliczeniu kosztów pośrednich we wszystkich rodzajach działalności Uczelni; 

b) świadczone usługi edukacyjne, określone w art. 99 ust. 1 pkt 1 do 6, ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);                                                          20 – 50% 

2) działalność badawcza: 

a) utrzymanie potencjału badawczego, 30% 

b) działalność służąca rozwojowi młodych naukowców i uczestników 

studiów doktoranckich, 

20% 

c) projekty badawcze i badawczo-rozwojowe MNiSW/NCN/NCBR – 

zgodnie z regulaminami konkursów, 

 

d) projekty badawcze finansowane z innych źródeł – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, 

 

e) projekty finansowane ze środków zagranicznych (w tym projekty 

finansowane ze środków UE, z Funduszy Strukturalnych itp.) – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi danego projektu, 

 

f) prace badawcze i usługowe zlecone przez podmioty zewnętrzne;      30% 

3) pozostała działalność: 

a) przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne oraz postępowanie  

o nadanie tytułu naukowego profesora dla osób spoza Uczelni,       35% 

b) konferencje, sympozja, kursy organizowane przez instytucje spoza 

Uczelni,       20% 

c) konferencje, sympozja, kursy organizowane przez jednostki Uczelni,         5% 

d) uroczystości okolicznościowe, jubileusze,         5% 



e) niesklasyfikowane, wymagające obsługi administracyjno-finansowej 

ze strony Uczelni. 

 

      10% 

2. Wysokość kosztów pośrednich stanowi stały udział w kosztach działalności określonych 

w ust. 1, z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury, chyba że przepisy i wytyczne 

dopuszczają naliczenie określonego procentu kosztów pośrednich od kosztów zakupu 

aparatury. 
 

§ 3 

1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zysku w poszczególnych rodzajach działalności 

opartych na kalkulacji, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

2. Wysokość i podział zysku podlega każdorazowo uzgodnieniu z prorektorem, któremu 

podlega rodzaj działalności, na podstawie merytorycznie uzasadnionego wniosku 

złożonego drogą służbową, chyba że regulacje wewnętrzne stanowią inaczej. 
 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach ostateczną decyzję o wysokości kosztów pośrednich 

podejmuje prorektor, któremu podlega rodzaj działalności, na podstawie merytorycznie 

uzasadnionego wniosku złożonego z zachowaniem drogi służbowej. 
 

§ 5 

1. Część z kwoty kosztów pośrednich projektów MNiSW/NCBR/NCN, projektów 

finansowanych ze środków zagranicznych oraz prac zleconych może być przekazana do 

dyspozycji kierownika projektu. 

2. W przypadku projektów MNiSW, NCBR i NCN wysokość kwoty i zasady korzystania  

z w/w środków, o których mowa w ust. 1 określa umowa wewnętrzna o obsługę realizacji 

projektu. 

3. W przypadku projektów zagranicznych wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, ustala 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, na podstawie merytorycznie 

uzasadnionego wniosku kierownika projektu, złożonego z zachowaniem drogi służbowej. 

4. W przypadku prac zleconych (prace rozwojowe, badania naukowe, usługi badawcze) 

wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych, wysokość kwoty o której mowa w ust. 1, 

ustala Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, na podstawie merytorycznie 

uzasadnionego wniosku kierownika pracy, złożonego z zachowaniem drogi służbowej dla 

prac: 

1) realizowanych na podstawie jednej umowy, o wartości rocznej powyżej 100 tys. zł, 

2) realizowanych w skali roku na podstawie kilku umów lub zleceń, o wartości rocznej 

przekraczającej 200 tys. zł. 
 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 52/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych 

rodzajów działalności. 
 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od początku roku 2017. 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 


