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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 394 

UCHWAŁA NR 18 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 133 
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. 
poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia się, 
co następuje: 

§ 1 
Uchwała określa wysokość oraz zasady i sposób podziału kosztów 

pośrednich od kosztów bezpośrednich w pracach naukowo-badawczych i zleconych 
finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. 

§ 2 
1. Podstawowy narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich 

badań naukowych i prac rozwojowych wynosi 30%. 
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 § 5 ust. 1. 

4. Narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich wynosi 20% w: 
1) dotacjach celowych ze źródeł spoza Uniwersytetu Warszawskiego, 
2) działalności upowszechniającej naukę, 
3) usługowych pracach badawczych, 
4) ekspertyzach i innych pracach zleconych 
przy czym ust. 2 i 3 stosują się odpowiednio. 
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5. Narzut kosztów pośrednich w programach międzynarodowych 
finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych naliczany jest w wysokości 
20% kosztów bezpośrednich, lub w innej wysokości określonej przez warunki 
uczestnictwa w programie, w tym w programie Horyzont 2020, przy czym ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 

6. Narzut kosztów pośrednich wynosi 20% od kosztów bezpośrednich prac 
badawczych w ramach działalności statutowej, w tym dotacji podmiotowej na 
utrzymanie potencjału badawczego (BST), dotacji celowej „dla młodych 
naukowców” (DSM), dotacji podmiotowej na utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego (SPUB), z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury. 

§ 3 
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. 

§ 4 
1. W ramach podstawowego narzutu kosztów pośrednich wyodrębnia się: 

1) narzut kosztów pośrednich ogólnouczelnianych, którymi dysponuje Rektor; 
2) narzut kosztów pośrednich jednostki organizacyjnej. 

2. Narzut kosztów pośrednich jest ujmowany w księgach rachunkowych 
w sposób określony w ust. 1. 

3. Narzut kosztów pośrednich ogólnouczelnianych wynosi: 
1) 10% kosztów bezpośrednich dla kosztów określonych w § 2 ust. 1 i 2, o ile 

naliczane są one w wysokości co najmniej 20% i nie więcej niż 30% kosztów 
bezpośrednich; 

2) 15% kosztów bezpośrednich określonych w § 2 ust. 6. 
4. Narzut kosztów pośrednich ogólnouczelnianych wynosi 50% kosztów 

pośrednich, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5, oraz we wszystkich przypadkach, 
w których koszty pośrednie naliczane są w wysokości poniżej 20% kosztów 
bezpośrednich. 

5. Jeżeli w projekcie nalicza się koszty pośrednie w wysokości powyżej 
30% kosztów bezpośrednich, narzut kosztów pośrednich ogólnouczelnianych 
wynosi 10% kosztów bezpośrednich plus 50% kosztów pośrednich naliczonych 
powyżej 30% kosztów bezpośrednich. 

6. Narzut kosztów pośrednich ogólnouczelnianych od kosztów 
bezpośrednich finansowanych ze środków własnych jednostki organizacyjnej 
wynosi zero procent. 

7. Część kosztów pośrednich pozostała po wyodrębnieniu narzutu kosztów 
pośrednich ogólnouczelnianych stanowi narzut kosztów pośrednich jednostki 
organizacyjnej. 



3 

 
8. Narzut kosztów pośrednich jednostki organizacyjnej pozostaje 

w dyspozycji kierownika jednostki albo jeżeli wymaga tego podmiot finansujący 
badania, warunki uczestnictwa w programie lub umowa o realizację projektu 
badawczego – w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej i kierownika 
projektu w proporcjach ustalonych w trybie porozumienia między stronami lub jak 
stanowi umowa o realizację projektu. 

§ 5 
1. W uzasadnionych przypadkach, wysokość narzutu kosztów pośrednich, 

o których mowa w § 2, a także wysokość narzutu kosztów pośrednich 
ogólnouczelnianych, o których mowa w § 4 ust. 1-6, może zostać zmieniona 
decyzją Rektora lub właściwego prorektora. Rektor lub właściwy prorektor może 
podjąć decyzje 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.  

2. Odstępstwa od zasad naliczania i podziału kosztów pośrednich w trybie 
ust. 1 będą rozliczane w formie dotacji celowej Rektora lub właściwego prorektora. 

§ 6 
Traci moc:  

1) uchwała nr 217 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
w sprawie zasad podziału kosztów pośrednich (Monitor UW z 2010 r. Nr 4 poz. 
72); 

2) uchwała nr 349 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 
2000 r. w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu 
(Monitor UW z 2000 r. Nr 5, poz. 85 z późn. zm.); 

3) uchwała nr 180 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 349 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu (Monitor 
UW z 2007 r. Nr 2, poz. 191). 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do decyzji 

i umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
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