
 

Zarządzenie Nr 9/17 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wskaźników kosztów pośrednich oraz zysku 

w pracach naukowo – badawczych 

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniami 22/17 i 54/17) 

 

Na podstawie §17-18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) 

oraz Uchwały Senatu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie podstawowych zasad decentralizacji 

zarządzania i  finansowania Nr 95/07 (ze zm.), zarządza się co następuje:  

 

§ 1.1. Koszty pośrednie, rozumiane jako procentowy wskaźnik określający udział kosztów 

ogólnych i wydziałowych w kosztach działalności naukowo-badawczej finansowanej 

z działalności statutowej oraz projektów badawczych, naliczane są w stosunku do 

poniesionych kosztów bezpośrednich. 

2. Koszty pośrednie, rozumiane jako procentowy wskaźnik określający udział kosztów 

ogólnych, wydziałowych i Pionu Prorektora ds. Badań Naukowych w kosztach 

działalności naukowo-badawczej finansowanej z prac badawczych zleconych, naliczane 

są w stosunku do poniesionych kosztów bezpośrednich – z wyłączeniem: składek ZUS 

pracodawcy, kosztu zakupu aparatury naukowo-badawczej oraz programów 

komputerowych i opłat licencyjnych. 

 

§ 2.1.  Ustala się następujące wskaźniki kosztów pośrednich: 

1) w działalności naukowo-badawczej finansowanej w ramach działalności statutowej: 

a) 30% kosztów realizowanych prac w ramach dotacji podmiotowej na 

utrzymanie potencjału badawczego; 

b) 15% kosztów realizowanych prac w ramach dotacji celowej na prowadzenie 

badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; 

c) 30% kosztów prac realizowanych w ramach utrzymania specjalnego 

urządzenia badawczego. 

1a) w ramach działalności statutowej ustala się 15% narzutu od następujących kosztów 

rodzajowych: 

a) działań związanych z komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych, 

b) kosztów dostępu do informacji naukowej (w tym m. in. prenumerata 

czasopism polskich i zagranicznych na potrzeby Wydziału), 

c) refundacji osobowego funduszu płac pracowników naukowych oraz 

inżynieryjno- technicznych, 

d) zakupu lub wytworzenia aparatury n-b oraz licencji i oprogramowania, 

e) pozostałe rodzaje kosztów – zgodnie z § 2. ust.1. pkt 1. 

2) przy realizacji projektów badawczych - zgodnie z wytycznymi programu, z którego 

finansowany jest projekt, jednak nie więcej niż 30%. 



3) w pracach badawczych zleconych: 

a) dla prac wykonywanych bez angażowania aparatury naukowo-badawczej 

i specjalistycznego sprzętu - 10% 

b) dla prac wykonywanych z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej 

oraz zaplecza badawczego - 20% 

c) dla prac związanych z podwykonawstwem w programach 

współfinansowanych z UE - 20%, zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 62/15 

Rektora z dnia 22 lipca 2015 r. 

1a. Przyjmuje się następujący podział kosztów ogólnych i kosztów wydziałowych 

wyliczonych na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1-3: 

- koszty ogólne - 40% naliczonej kwoty kosztów pośrednich, 

- koszty wydziałowe - 60% naliczonej kwoty kosztów pośrednich. 

1b.  W przypadku projektów i prac badawczych zleconych – realizowanych  

w jednostkach ogólnouczelnianych – przyjmuje się następujący podział kosztów 

pośrednich: 

a) od kosztów wyliczonych na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2: 

- koszty ogólne - 100% naliczonej kwoty kosztów pośrednich, 

b) od kosztów wyliczonych na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3: 

- koszty ogólne - 40% naliczonej kwoty kosztów pośrednich, 

- koszty Pionu Prorektora ds. Badań Naukowych - 60% naliczonej kwoty kosztów 

pośrednich. 

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3, wysokość wskaźnika kosztów pośrednich 

ceny umownej potwierdza na kalkulacji Dziekan Wydziału, na którym realizowana jest 

praca. 

 

§ 3. W pracach badawczych zleconych ustala się wskaźnik procentowy kalkulacyjnego 

zysku w wysokości 10% liczonego od sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich 

zlecenia. 

 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika zleconej pracy 

badawczej zaopiniowany przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy 

z  Przemysłem – Rektor może ustalić niższy wskaźnik kosztów pośrednich oraz 

kalkulacyjnego zysku, niż określony w niniejszym Zarządzeniu. 

 

§ 5.   Traci moc Zarządzenie nr 7/16 Rektora z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2017 roku. 

 

R e k t o r 

 

 

prof. Wiesław Trąmpczyński 

 


