
        Poznań, dnia 6 marca 2018 roku 

DOP-0212-15/2018  

     

 

Zarządzenie nr  15/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 6 marca 2018 roku 

 

w sprawie: wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w związku z art. 99 ust. 1 pkt.1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 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) i § 42 ust. 4 pkt 

1 i 6 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w związku z § 6 ust. 8 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 136/2017 z dnia 29 listopada 

2017 r. zarządza się co następuje: 
 

 

 

§ 1 

 

1. Koszty działalności Uniwersytetu, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich                    

    poszczególnych działalności, stanowią koszty pośrednie. 

 

2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu uczestniczące w poszczególnych rodzajach      

    działalności Uniwersytetu, stosują narzut kosztów pośrednich w stosunku do poniesionych        

    kosztów bezpośrednich. 

 

§ 2 

 

Wysokość kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności wydziału ustala się 

następująco: 

 

a) utrzymanie potencjału badawczego,                                                                 30%  

od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 

zakupu aparatury naukowo-badawczej; 

b) działalność służącą rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów 

doktoranckich,                                                                                                 20% 

od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 

zakupu aparatury naukowo-badawczej; 

c) projekty dydaktyczne, badawcze i badawczo-rozwojowe MNiSW/NCN/NCBR, oraz 

projekty finasowanie ze środków zagranicznych (w tym projekty finansowane ze 

środków UE, z Funduszy Strukturalnych itp.  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i regulaminami konkursów; 

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

od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 

zakupu aparatury naukowo-badawczej; 

 

 

 

 

      



 

           e)  świadczone usługi edukacyjne, za które Uniwersytet może pobierać opłaty,    30%    

                 od wysokości kosztów bezpośrednich wg kalkulacji; 

f)  przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie 

tytułu naukowego profesora dla osób spoza Uniwersytetu,                             35% 

od wysokości kosztów bezpośrednich; 

g)  konferencje, sympozja organizowane przez jednostki Uniwersytetu                      5% 

 

         

 

       

§ 3 

 

1. W przypadku gdy działalność opisana w § 2 Zarządzenia  jest prowadzona przez jednostkę 

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2-7 Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego                     

w Poznaniu nr 136/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., całkowita wysokość kosztów 

pośrednich z ww. działalności trafia do tej jednostki i powoduje obniżenie stawki 

kalkulacyjnej opisanej w § 6 ust. 8 Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego                     

w Poznaniu nr 136/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

2. W przypadku gdy działalność jest prowadzona wyłącznie przez jednostkę administracji 

centralnej, cała wysokość kosztów pośrednich pozostaje w dyspozycji Kanclerza. 

3. W przypadku wspólnej realizacji projektu z wydziałami wysokość kosztów pośrednich 

określa właściwe Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad optymalizacji systemu 

zarządzania finansami Uczelni oraz podziału dotacji podstawowej. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku prac badawczych i usługowych zleconych przez podmioty zewnętrzne oraz 

studiów podyplomowych można ustanowić zysk. 

2. Wysokość zysku podlega każdorazowo uzgodnieniu z dziekanem wydziału, którego 

jednostka wygenerowała zysk, chyba że regulacje wewnętrzne stanowią inaczej. 

3. Zysk o którym mowa w ust.1 i 2 pozostaje w dyspozycji wydziału w roku, w którym został 

uzyskany.  

§ 5 

 

1. W przypadku działalności o których mowa w § 2 lit. d-g o ile nie wynika to z odrębnych 

przepisów, kierownik projektu, kursu, szkolenia, organizator konferencji lub osoba 

odpowiedzialna za wydarzenie może  z zachowaniem drogi służbowej złożyć wniosek do 

dziekana danego wydziału z prośbą o obniżenie wysokości kosztów pośrednich. 

2. Część z kwoty kosztów pośrednich projektów wymienionych w § 2 lit. c-d może być 

przekazana do dyspozycji kierownika projektu za zgodą dziekana wydziału, na którym 

realizowany jest projekt.  

3. W przypadku działalności o której mowa w § 2 lit. g, wartość kosztów pośrednich jest  

zabezpieczana w momencie wpływu środków. 

4. W przypadku projektów MNiSW/NCBR/NCN wysokość kwoty i zasady korzystania  

z  kosztów pośrednich, określa umowa wewnętrzna o obsługę realizacji projektu. 



5. Na uzasadniony wniosek dziekana wydziału wysokość kosztów pośrednich, o których 

mowa w § 2 lit. d-g może ulec podwyższeniu. 

6. Ostateczna decyzja dotycząca wysokości kosztów pośrednich dla wydziału oraz 

partycypacji wydziału w innych przychodach musi być zatwierdzona przez prorektora 

właściwego dla danego rodzaju działalności. 

 

§ 6 

 

Z puli kosztów pośrednich wydział finansuje koszty administracji centralnej w wysokości 

określonej przez Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad optymalizacji systemu 

zarządzania finansami Uczelni oraz podziału dotacji podstawowej. 
 

 

 

§ 7 

 

Traci moc zarządzenie nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia   

6 lutego 2017 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów 

działalności. 
 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 


