Zarządzenie Nr 148/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 217) o rachunkowości zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie określa zasady i sposób podziału kosztów pośrednich wydziałowych oraz
ogólnouczelnianych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
§2
1. Koszty pośrednie są to koszty działalności, zarówno koszty wynagrodzeń, jak i koszty
rzeczowe, które nie mogą być odniesione wprost na określone rodzaje działalności
- koszty bezpośrednie, na podstawie dokumentacji źródłowej. Kosztami pośrednimi
na Uczelni są koszty ogólnouczelniane i koszty wydziałowe.
2. Koszty ogólnouczelniane - koszty wspólne dla różnych działalności, których nie można
zaliczyć do kosztów bezpośrednich lub wydziałowych.
3. Koszty wydziałowe - koszty związane z realizacją zasadniczego, podstawowego zakresu
działalności uczelni - procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych przez
określoną jednostkę np. wydział, filia, centrum. Do kosztów wydziałowych zalicza się
m.in. koszty utrzymania powierzchni, koszty amortyzacji, koszty bibliotek wydziałowych,
biur obsługi studenta, koszty wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami,
koszty promocji.
4. Koszty ogólnorozwojowe - koszty przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni,
w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej,
w tym amortyzacji niesfinansowanej z innych źródeł.
5. Narzut - wyrażona procentem wysokość kosztów pośrednich w stosunku do kosztów
bezpośrednich.
6. Narzut zadaniowy - wyrażona procentem wysokość kosztów pośrednich jaka jest
możliwa do rozliczenia w ramach umowy.
§3
1. Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych następuje proporcjonalnie
do sumy kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności, z wyłączeniem
kosztów amortyzacji pod warunkiem sfinansowania aparatury ze środków otrzymanych
na ten cel.
2. Określa się następujący sposób wyliczenia rocznego wskaźnika kosztów pośrednich
dla poszczególnych wydziałów, filii, centrów ogólnouczelnianych:
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§4
1. Wysokość kosztów pośrednich wyliczona zgodnie ze sposobem określonym w § 3
obowiązuje dla kosztów finansowanych z:
1) subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego;
2) subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego;
3) odpłatnych usług edukacyjnych;
4) rekrutacji.
2. Koszty sfinansowane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 należy zwiększyć
o przypadającą na nią część kosztów ogólnorozwojowych.
§5
1. Podstawowy narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich badań naukowych
i prac rozwojowych wynosi 30%, w tym: dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego i infrastruktury informatycznej.
2. Narzut kosztów pośrednich w innej wysokości niż określony w ust. 1 może być ustalony
w:
1) ogłoszeniach o konkursach na projekty badawcze i wspierające badania;
2) umowie z podmiotem finansującym badania;
3) innych przepisach podmiotów finansujących programy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, narzut kosztów pośrednich naliczany jest
w maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Jeśli regulacje zewnętrzne nie określają
maksymalnej wysokości narzutu kosztów pośrednich, to ich ustalenie w wysokości
niższej niż określona w ust. 1 wymaga zgody Rektora lub właściwego prorektora,
w trybie określonym w § 7 ust. 2.
4. Narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich wynosi 20% w:
1) działalności upowszechniającej naukę;
2) usługowych pracach badawczych;
3) ekspertyzach i innych pracach zleconych
- przy czym do zadań wymienionych w pkt 2 i 3 należy doliczyć zysk w wysokości co
najmniej 5%.
5. W projektach finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa,
budżetu Unii Europejskiej, rządów państw lub organizacji zewnętrznych, z wyjątkiem
POWER, koszty pośrednie rozlicza się w wysokości zgodnej z wytycznymi lub zawartą
umową według zasad określonych w § 6.
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6. Dla dotacji celowych na inwestycje aparaturowe i budowlane przyjmuje się narzut
w wysokości 0%.
7. W projektach finansowanych ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
narzut kosztów pośrednich rozlicza się zgodnie z kalkulacją do umowy.
8. Przy środkach na realizację konferencji narzut kosztów wydziałowych wynosi 10%, przy
czym bezpośredni koszt wykorzystania powierzchni, określony na podstawie kalkulacji
kierownika obiektu, rozliczany na podstawie noty wewnętrznej jest zwolniony z narzutu,
chyba że instytucja zewnętrzna przyznająca dofinansowanie konferencji umożliwia
uzyskanie wyższego narzutu.

1.

2.

3.

4.

5.

§6
W projektach, o których mowa w § 5 ust. 1 - 4 narzut kosztów ogólnych wynosi co
najmniej 6% kosztów bezpośrednich, dla których możliwe jest naliczenie kosztów
pośrednich.
Narzut kosztów wydziałowych stanowi różnicę między wysokością narzutu określanego w
umowie a wysokością narzutu ogólnouczelnianego, o którym mowa w ust. 1. O sposobie
wykorzystania narzutu decyduje kierownik jednostki do której przypisany jest projekt.
W ramach projektów NCN i NCBiR FNP, Horyzont 2020, Horyzont Europa, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa i instytucji takich jak OPI czy NFOŚ oraz programów
z konkretnym źródłem finansowania dopuszcza się finansowanie dodatkowych kosztów
projektu przez kierowników projektów, w ramach limitów ustalonych wg zasad:
1) Koszty bezpośrednie do 500.000,- limit do 10% z narzutu kosztów wydziałowych;
2) Koszty bezpośrednie do 1.000.000 - limit do 15% z narzutu kosztów wydziałowych;
3) Koszty bezpośrednie do 2.000.000 - limit do 20% z narzutu kosztów wydziałowych;
4) Koszty bezpośrednie do 3.000.000 - limit do 25% z narzutu kosztów wydziałowych;
5) Koszty bezpośrednie powyżej 3.000.000 – limit ustalony z właściwym dziekanem,
dyrektorem filii lub kierownikiem jednostki
- przy czym o sposobie wykorzystania limitu decyduje kierownik projektu.
W odniesieniu do projektów, które są przypisane do wydziału, a realizowane
z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Nanobiomedycznego lub Centrum
Zaawansowanych Technologii narzut kosztów wydziałowych dzieli się w proporcji 50/50
dla każdej z jednostek. Zastosowanie innego podziału narzutu wymaga zgody rektora
właściwego ds. nauki ds. projektów badawczych w trybie § 7 ust. 2.
W ramach projektów POWER o sposobie wydatkowania środków projektów na
finansowanie narzutu decyzję podejmuje kierownik projektu. Informację o sposobie
podziału dziekan, dyrektor filii lub Centrum przesyła do Sekcji Księgowości i Kosztów
oraz do Centrum Wsparcia Projektów najpóźniej do dnia poniesienia pierwszego
wydatku.

§7
1. Z narzutu kosztów pośrednich może być wyłączona część kosztów bezpośrednich,
w szczególności zakupy aparatury lub podwykonawstwo, o ile wynika to z zasad
kalkulowania kosztów pośrednich określonych przez podmiot finansujący lub
z warunków umowy o realizację projektu.
2. W uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do projektów, o których mowa w § 6 ust. 3,
wysokość narzutu kosztów pośrednich może zostać zmieniona decyzją rektora lub
właściwego prorektora. Rektor lub właściwy prorektor może podjąć decyzję
o zmianie wysokości narzutów w odniesieniu do ogłaszanych konkursów i programów lub
dla poszczególnych projektów po przedstawieniu przez kierownika projektu wniosku wraz
z uzasadnieniem i kosztorysem, zaopiniowanego przez kierownika jednostki
organizacyjnej, lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
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§8
1. Dla osób niebędących pracownikami bądź doktorantami uniwersytetu narzut kosztów
pośrednich związany z przeprowadzaniem postępowania w sprawie nadania stopnia
naukowego:
1) doktora wynosi 20%, w tym narzut kosztów ogólnouczelnianych 6%;
2) doktora habilitowanego wynosi 40%, w tym narzut kosztów ogólnouczelnianych 16%.
2. W ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ustanowionego przez właściwego ministra
o sposobie wykorzystania środków finansowych na wykorzystanie infrastruktury
badawczej decyduje dziekan wydziału, w ramach którego prowadzona jest dana
dyscyplina naukowa po zasięgnięciu opinii właściwego Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
§9
Wysokość narzutu w ramach działalności dydaktycznej:
1) dla dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za uzyskaną
ocenę wyróżniająca jest corocznie określona przez dziekana;
2) dla odpłatnych usług edukacyjnych wynika z preliminarza kosztów, przy czym
wysokość narzutu kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych określa załącznik do
planu rzeczowo – finansowego;
3) dla pozostałych zadań narzut kosztów pośrednich ustala się w wysokości 14%,
o ile postanowienia umowy lub konkursu nie stanowią inaczej.
§ 10
1. Kierownik studiów niestacjonarnych, studium podyplomowego, szkoły letniej lub innej
formy zaliczanej do odpłatnych usług edukacyjnych może się ubiegać o zmniejszenie
narzutu w następujących przypadkach:
1) pierwszego uruchomienia kierunku studiów, kształcenia na studiach podyplomowych;
2) zakupu niezbędnej aparatury dydaktycznej;
3) likwidacji kierunku studiów;
4) prowadzenia zajęć w pomieszczeniach nie będących własnością uniwersytetu
2. Decyzję o wysokości narzutów podejmuje rektor lub właściwy prorektor na wniosek
kierownika po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana.
§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.
2. Do projektów, o których mowa w § 6 ust. 3 będących w trakcie realizacji w dniu wejścia
w życie niniejszego zarządzenia stosuje się zasady określone w zarządzeniu
nr 419/2014/2015 Rektora UAM w Poznaniu (ze zm. zarządzenie nr 201/2017/2018
Rektora UAM w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w/w
powołanego zarządzenia) z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie rozliczania kosztów
pośrednich działalności Uczelni.
3. Traci moc zarządzenie nr 419/2014/2015 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 22 czerwca
2015 roku w sprawie rozliczania kosztów pośrednich działalności Uczelni
z zastrzeżeniem ust. 2.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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