
 

 

 

 
 

Zarządzenie Nr R-55/2017 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 5 grudnia 2017 r. 
 
 

w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej  
oraz projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
 
 

 
Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533)  z a r z ą d z a m,  
co następuje: 

 

§  1. 
 

Narzuty kosztów pośrednich naliczane są w stosunku do poniesionych 
kosztów bezpośrednich działalności badawczej według stawek wskazanych 
poniżej oraz przy równoczesnym uwzględnieniu zapisów umowy lub innego 
równorzędnego dokumentu określającego zasady finansowania danego 
projektu. W przypadku gdy z treści wskazanych umów wynika możliwość 
uwzględniania w wysokości kosztów pośrednich kosztów aparatury, naliczeń 
dokonuje się z ich uwzględnieniem, w przeciwnym wypadku koszt aparatury 
nie jest brany pod uwagę. 

 
§ 2. 
 

Ustala się następujące zasady określania i podziału kosztów pośrednich:  
1) dla prac realizowanych w ramach działalności statutowej: 

 stawka kosztów pośrednich wynosi 30%, z przeznaczeniem 20% na 
pokrycie kosztów funkcjonowania i eksploatacji wydziału i 10%  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym  
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry 
i informatyzacji,  

 w przypadku wystąpienia w danym wydziale (w tym także w jednostce 
wydziału realizującej badania statutowe) innych kosztów, które mogą 
być zaliczone do kategorii kosztów pośrednich, są one naliczane 
dodatkowo, a ich wartość odciąża wynik finansowy wydziału,  



w którym koszty te wystąpiły; podwyższona stawka kosztów 
pośrednich może odnosić się do całego wydziału lub tylko do 
niektórych z jego jednostek, 

 na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 
z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich stawkę ryczałtową kosztów ustala 
się w wysokości co najmniej 10%, z przeznaczeniem do wykorzystania 
dla jednostki realizującej projekt; 

2) w projektach badawczych finansowanych przez NCN (o ile wysokość 
kosztów pośrednich nie wynika bezpośrednio z treści umowy  
o dofinansowanie) stawka tych kosztów wynosi od 20% do 30%,  
z przeznaczeniem: 6% na pokrycie kosztów funkcjonowania i eksploatacji 
wydziału, 8% na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry  
i informatyzacji oraz pozostałość na pokrycie kosztów pośrednich jednostki 
realizującej projekt; 

3) w projektach badawczych finansowanych przez NCN, w których wysokość 
stawki ryczałtowej kosztów pośrednich wynika z treści umowy, ich podział 
odniesiony procentowo do całości tych kosztów jest następujący: 

 30% kosztów pośrednich jest przeznaczone na pokrycie kosztów 
funkcjonowania i eksploatacji wydziału, 

 40% kosztów pośrednich jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
ogólnouczelnianych, 

 30% kosztów pośrednich jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
funkcjonowania jednostki realizującej projekt; 

4) w projektach badawczych finansowanych przez NCBiR1 (o ile wysokość 
kosztów pośrednich nie wynika bezpośrednio z treści umowy  
o dofinansowanie) stawka ryczałtowa tych kosztów wynosi od 20% do 30%, 
z przeznaczeniem: 6% na pokrycie kosztów funkcjonowania i eksploatacji 
wydziału, 8% na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry  
i informatyzacji, oraz pozostałość na pokrycie kosztów pośrednich 
jednostki realizującej projekt, chyba że z treści umowy o dofinansowanie 
lub dokumentacji projektowej wynika inna zasada podziału tych kosztów;   

5) w projektach badawczych finansowanych przez NCBiR, w których 
wysokość stawki ryczałtowej kosztów pośrednich wynika z treści umowy 
o dofinansowanie, ich podział odniesiony procentowo do całości tych 
kosztów jest następujący: 

 30% kosztów pośrednich jest przeznaczone na pokrycie kosztów 
funkcjonowania i eksploatacji wydziału, 

                                                 
1 W przypadku projektów finansowanych ze środków krajowych odpowiednikiem kosztów ogólnych używanych  
  we wspomnianej metodyce rozliczania kosztów są koszty pośrednie. 



 40% kosztów pośrednich jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
ogólnouczelnianych, 

 30% kosztów pośrednich jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
funkcjonowania jednostki realizującej projekt, 

chyba że z treści umowy o dofinansowanie lub dokumentacji projektowej 
wynika inna zasada podziału tych kosztów; 

6) w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych ze środków 
Unii Europejskiej stawki ryczałtowe kosztów pośrednich określone są 
w poszczególnych kontraktach. Podział kosztów pośrednich w tego rodzaju 
projektach, o ile nie ustalono go odrębnie w danym kontrakcie, jest 
następujący: 1/3 na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry 
i informatyzacji, 1/3 na pokrycie kosztów pośrednich jednostki realizującej 
projekt, 1/3 na pokrycie kosztów funkcjonowania i eksploatacji wydziału 
(w przypadku projektów realizowanych w wydziałach Politechniki 
Lubelskiej); 

7) w pracach badawczych wykonywanych na bezpośrednie zamówienie 
przedsiębiorców i innych podmiotów stawka kosztów pośrednich wynosi 
nie mniej niż 20% kosztów bezpośrednich zamówienia, przy czym 8% 
przeznacza się na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry  
i informatyzacji, 6% na pokrycie kosztów funkcjonowania i eksploatacji 
wydziału, a pozostałość (nie mniej niż 6%) na pokrycie kosztów pośrednich 
jednostki realizującej zamówienie; kierownik jednostki może wnioskować 
do rektora/prorektora ds. nauki o zwiększenie stawki ryczałtu na pokrycie 
kosztów pośrednich jednostki realizującej projekt także po podpisaniu 
umowy; 

8) w pracach badawczych wykonywanych na bezpośrednie zamówienie 
przedsiębiorców i innych podmiotów, których realizacja została 
zainicjowana przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki 
Lubelskiej (CIiTT PL), stawka kosztów pośrednich wynosi nie mniej niż 
20% kosztów bezpośrednich realizacji zamówienia, przy czym: 8% 
przeznacza się na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry 
i informatyzacji, 6% na pokrycie kosztów funkcjonowania CIiTT PL,  
a pozostałość (nie mniej niż 6%) na pokrycie kosztów pośrednich jednostki 
realizującej zamówienie; kierownik jednostki może wnioskować do 
rektora/prorektora ds. nauki o zwiększenie stawki ryczałtowej na pokrycie 
kosztów pośrednich jednostki realizującej projekt także po podpisaniu 
umowy; 

9) dla innych projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) 
realizowanych w Politechnice Lubelskiej, o ile zasady konkursu i kontrakt  
nie stanowią inaczej, ustala się stawkę ryczałtową kosztów  



w wysokości co najmniej 25%, z przeznaczeniem: 8% na pokrycie kosztów 
ogólnouczelnianych, w tym wspomagania badań naukowych, rozwoju 
naukowego kadry i informatyzacji, 6% na pokrycie kosztów 
funkcjonowania i eksploatacji wydziału lub w przypadku realizacji projektu 
poza wydziałem na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym 
wspomagania badań naukowych, rozwoju naukowego kadry  
i informatyzacji, pozostałość na pokrycie kosztów pośrednich jednostki 
realizującej projekt; 

10) dla organizowanych konferencji, sympozjów i seminariów naukowych 
ustala się stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w wysokości: 3% na 
pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, w tym wspomagania badań 
naukowych, rozwoju naukowego kadry i informatyzacji, 3% na pokrycie 
kosztów funkcjonowania i eksploatacji wydziału (z wyjątkiem działalności 
prowadzonej przez koła naukowe); 

11) dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój wysokość stawki ryczałtowej kosztów pośrednich wynika 
z treści umowy o dofinansowanie; do kategorii tych kosztów może być 
zaliczone także (o ile umowa nie wskazuje inaczej) administrowanie 
projektem, a wyodrębniona cześć kosztów pośrednich może być 
przedstawiona jako wkład własny  Politechniki Lubelskiej wymagany  
w umowie o dofinansowanie. O sposobie podziału pozostałych kosztów 
pośrednich decyduje rektor Politechniki Lubelskiej.  

§ 3.  

1. W przypadku innych stawek ryczałtowych niż wymienione w § 2 lub 
zmiany zapisów umowy o dofinansowanie projektu bądź innego 
równorzędnego dokumentu, dotyczących sposobu określania kosztów 
pośrednich, odrębne zasady ich podziału określa rektor. 

2. W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie lub dokumentacja projektowa 
dotycząca projektów badawczych mających finansowanie zewnętrzne  
(np. NCBiR) reguluje inne zasady i stawki podziału kosztów pośrednich niż 
wymienione w § 2, odrębne zasady ich podziału określa rektor.  

 
§ 4.  

 

Do kategorii kosztów pośrednich należą w szczególności: 
1) koszty zarządu, tj. koszty wynagrodzeń osób uprawnionych do 

reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane 
wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki; 

2) koszty personelu obsługowego, w tym obsługi kadrowej, 
administracyjnej, sekretariatu i kancelarii; 



3) koszty obsługi księgowej, tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących 
koszty w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi 
księgowej biuru rachunkowemu; 

4) opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz; 
5) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty 

przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.; 
6) usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, internetowe, kurierskie; 
7) usługi kserograficzne; 
8) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,  

np. długopisów, papieru, teczek, tonerów do drukarek, płyt CD, 
dyskietek, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; 

9) koszty ubezpieczeń majątkowych; 
10) koszty ochrony mienia; 
11) sprzątanie pomieszczeń, w tym środki do utrzymania czystości 

pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń itp.; 
12) koszty remontu i konserwacji majątku. 

 

§ 5. 
 

W projektach, które wymagają podania metodyki naliczania kosztów 
pośrednich, zaświadczenie o zasadach określania i podziału kosztów 
pośrednich wydaje kwestor Politechniki Lubelskiej.  

 
§ 6. 

 

 

Traci moc Zarządzenie Nr R-8/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich  
w działalności badawczej. 

 

§ 7. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 czerwca 2017 r.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

                
 


