
 

R-0161-26/21 
 

Zarządzenie Nr 26/21 
 

z dnia 11 marca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie sposobu i zasad rozliczania kosztów pośrednich działalności operacyjnej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach   
 
Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 19 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego   
w Katowicach, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o: 
1. Kosztach bezpośrednich należy przez to rozumieć koszty podstawowej działalności 

operacyjnej Uniwersytetu, które na podstawie dokumentów źródłowych można zakwalifikować 
do określonych rodzajów działalności. 

2. Kosztach pośrednich należy przez to rozumieć koszty działalności Uniwersytetu, w tym 
koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe, których nie można zakwalifikować do kosztów 
bezpośrednich działalności operacyjnej, na które składają się koszty ogólnouczelniane 
obejmujące koszty funkcjonowania administracji centralnej wraz z kosztami infrastruktury 
ogólnouczelnianej.  
 

§ 2  
Koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej podlegają ewidencji 
księgowej według rodzaju prowadzonej działalności dydaktycznej i według źródeł przychodów 
działalności naukowo-badawczej.  
 

§ 3  
Koszty pośrednie działalności dydaktycznej stanowiące koszty ogólnouczelniane (koszty 
administracji ogólnej i eksploatacji budynków) w ewidencji księgowej prezentowane są jako narzut 
kosztów pośrednich do działalności dydaktycznej a rozliczane są wskaźnikiem procentowym, 
zgodnie z poniższą tabelą:  

 

 

Lp. 
Rodzaje prowadzonej działalności dydaktycznej 

Wskaźnik narzutu kosztów 
pośrednich do kosztów 

bezpośrednich 

1. Koszty działalności dydaktycznej zrealizowane na 
studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach  

30% kosztów bezpośrednich  

2. Działalność dydaktyczna dotycząca kształcenia 
studentów w języku obcym  

10% kosztów bezpośrednich  

3.  Projekty i programy dydaktyczne 30% kosztów bezpośrednich o ile 
instytucja finansująca nie określiła 
innych wymagań co do narzutu 
kosztów pośrednich  

4. Pozostała działalność dydaktyczna  30% kosztów bezpośrednich 

5. Dotacja celowa na inwestycje związane z 

kształceniem 
bez narzutu kosztów bezpośrednich 

 
§ 4  

Rozliczanie kosztów pośrednich działalności naukowo-badawczej, odbywa się zgodnie z poniższą 
tabelą:  

 

 



 

Lp.  Rodzaje źródeł przychodów z działalności 
naukowo-badawczej 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich  
do kosztów bezpośrednich 

1.  Działalność naukowo-badawcza finansowana z 
subwencji (utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego) 

bez narzutu kosztów bezpośrednich 

2.  Działalność naukowo-badawcza finansowana z 
subwencji w części przeznaczonej dla młodych 
naukowców 

bez narzutu kosztów bezpośrednich 

3.  Dotacja celowa na inwestycje związane z 

działalnością naukową 
bez narzutu kosztów bezpośrednich 

4.  Projekty badawcze finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki  

20% kosztów bezpośrednich  

5.  Projekty finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

zgodnie z zasadami przyjętymi dla 

projektów lub wynikającymi z zawartych 

umów 

 

6.  Projekty zlecone przez Ministra 
7.  Projekty badawcze realizowane w ramach 

programów i projektów unijnych  
8.  Projekty badawcze międzynarodowe  
9.  Projekty badawcze pozostałe  
10. Prace zlecone i ekspertyzy (sprzedaż prac i usług 

badawczych i rozwojowych) 
zgodnie z postanowieniami zarządzenia 
Rektora w sprawie ustalenia narzutów  

w rozliczeniach prac naukowo  
badawczych realizowanych na zlecenie 
podmiotów zewnętrznych  

 

§ 5  
Rozliczanie kosztów pośrednich działalności naukowo-badawczej, o których mowa w § 4, odbywa 
się w okresach kwartalnych, według źródeł przychodów działalności. 
 

§ 6 
Pozostałe nie rozliczone koszty ogólnouczelniane (po dokonaniu ich alokacji na powyższe rodzaje 
działalności) zostają na podstawie ustalonych przez Rektora zasad, (kluczy rozliczeniowych) 
przypisane do działalności dydaktycznej do poszczególnych rodzajów studiów, stacjonarnych  
i niestacjonarnych. 
 

§ 7 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość narzutu na pokrycie kosztów pośrednich 
może być ustalona decyzją Rektora. 
 

§ 8 
Traci moc zarządzenie Nr 22/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie sposobu i zasad rozliczania 
kosztów pośrednich działalności operacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
(z późn. zm.).   
 

§ 9 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2021 r.   
2. Postanowień niniejszego zarządzenia nie stosuje się do już zatwierdzonych kalkulacji kosztów. 
 
 
Rektor 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak    


