
ZA R ZĄ D ZE N I E  N r  1 /2008
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA

z dnia 3 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad rozliczania kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych. 

Na  podstawie  §  16  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  22  grudnia  2006  r.  
w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, 
poz. 1796) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Wprowadzam  do  stosowania  od  dnia  1  stycznia  2008  r.  „Zasady  rozliczania  kosztów  
wydziałowych i ogólnouczelnianych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 29/99 Rektora PRz z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie zasad  
rozliczania kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

R EK TO R

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak

Otrzymują:
Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni





Załącznik do zarządzenia nr 1/2008
Rektora PRz z dnia 3 stycznia 2008 r.

Zasady rozliczania
kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych 

I. Działalność naukowo-badawcza  

1. Działalność statutowa i badania własne. 

a) Koszty wydziałowe i ogólne (koszty pośrednie) rozlicza się według poniżej ustalo-
nych wskaźników w stosunku do wszystkich kosztów bezpośrednich z wyłączeniem 
aparatury naukowo-badawczej,  która objęta jest  wskaźnikiem kosztów ogólnych na 
zasadzie określonej w pkt.1b: 

 w działalności statutowej ……..……………………..   30%
z czego    koszty wydziałowe stanowią ……………..   18%
                koszty ogólne  …..………………………..    12%

 w badaniach własnych ……………...………………...  15%
z czego    koszty wydziałowe stanowią ………………   9% 
                koszty ogólne …..………………………….    6%

b) Wyłączenia:
specjalna aparatura naukowo-badawcza (kwalifikacja: Kierownik Umowy i Kierownik 
Samodzielnej Sekcji Aparatury i Zamówień Publicznych) objęta jest narzutem kosz-
tów ogólnych w wysokości 6% do kwoty 50.000,00 zł.
Przy  zakupach  aparatury  powyżej  50.000,00  zł  narzut  kosztów  ogólnych  wynosi 
3.000,00 zł.

c) Koszty pensum naukowego zawarte w poszczególnych umowach oraz koszty finanso-
wane z rezerwy Prorektora, Dziekana podlegają obciążeniu narzutem kosztów ogól-
nych w wysokości 6%.

2. Projekty badawcze.

a) Wskaźniki  kosztów  pośrednich  obowiązujące  zgodnie  z  zawartymi  umowami,  
wskaźniki te nie powinny być wyższe niż 30%. W przypadku realizacji badań, które 
wymagają  użytkowania  bazy  laboratoryjnej  charakteryzującej  się  dużym  zużyciem 
energii i opłat, których nie da się zakwalifikować do kosztów bezpośrednich, koszty 
pośrednie  mogą  przekraczać  30% wykonania  badań.  W każdym  przypadku  narzut 
kosztów ogólnych nie może być niższy niż 12%.

b) Wyłączenia:

• Specjalna aparatura naukowo-badawcza wg zasad ustalonych w rozdz. I pkt.1b,

• Projekty promotorskie i habilitacyjne służące wsparciu młodych badaczy według 
ustalonych  wskaźników  w  stosunku  do  wszystkich  kosztów  bezpośrednich,  
z wyłączeniem aparatury naukowo-badawczej, które wynoszą:

- koszty wydziałowe − 9%
- koszty ogólne − 6%.
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c) Projekty w programach ramowych − wskaźniki kosztów pośrednich obowiązują zgod-
nie z zawartymi umowami.

d) Rozliczenie kosztów pośrednich dotyczące projektów badawczych.

Koszty pośrednie wydziałowe rozlicza się na jednostki organizacyjne:

• Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
• Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
• Wydział Chemiczny,
• Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
• Wydział Zarządzania i Marketingu,
• Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,
• Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

oraz na koszty ogólnouczelniane.

W ramach  kosztów pośrednich  wydziałowych  jednostki  organizacyjne,  w których  
realizowany jest projekt, finansuje się koszty, których nie można zaliczyć bezpośred-
nio w koszty tego projektu, a są związane z jego realizacją, zwłaszcza opłaty admini-
stracyjne i manipulacyjne, koszty ubezpieczeń, remonty bieżące aparatury, urządzeń 
i pomieszczeń, koszty korespondencji, transportu oraz inne tego typu wydatki.

W przypadku jednostki – Uczelniane Laboratorium Badania Materiałów dla Przemy-
słu Lotniczego, które prowadzi zadania naukowo-badawcze przy współpracy głównie 
z  uczelniami  zrzeszonymi  w Centrum Zawansowanych  Technologii  „AERONET - 
Dolina Lotnicza” oraz z WSK „PZL - Rzeszów” w zakresie wysoko zaawansowanych 
materiałów i technologii materiałowych dla przemysłu lotniczego – koszty pośrednie 
wydziałowe przeznaczone są na finansowanie kosztów tego Laboratorium. Zadania 
związane z funkcjonowaniem Centrum Zawansowanych Technologii  „AERONET - 
Dolina Lotnicza”, które zostało utworzone umową Konsorcjum w 2004 r. a następnie 
uzyskało  status  Centrum  Zawansowanych  Technologii  nadany  przez  Ministra  są  
finansowane z części kosztów pośrednich wydziałowych Uczelnianego Laboratorium 
Badania Materiałów dla Przemysłu Lotniczego i innych jednostek realizujących prace 
w ramach Centrum Zawansowanych Technologii, określony przez Kierownika danej 
umowy  w  porozumieniu  z  Kierownictwem  Centrum  Zawansowanych  Technologii 
„AERONET - Dolina Lotnicza”.

3. Działalność umowna.

Dla prac zleconych przez podmioty gospodarcze – w związku ze zróżnicowanym stopniem 
zaangażowania  majątku  trwałego  Uczelni,  w  kalkulację  ceny  umownej  należy  stosować  
następujące zasady określania wielkości ponoszonych kosztów pośrednich:

a) Koszty  pośrednie  związane  z  realizacja  zlecenia  ustala  się  wskaźnikowo,  przy  czym  
odrębnie  ustala  się  koszty ogólnouczelniane,  dla  których wskaźnik wynosi  12% sumy 
wszystkich składników kalkulacyjnych (robocizna + pochodne + delegacje + materiały) 
itp. natomiast koszty pośrednie wydziałowe są ustalone zróżnicowanym wskaźnikiem dla 
poszczególnych jednostek od kosztów robocizny z pochodnymi.
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Wielkość wskaźników % dla poszczególnych samodzielnie rozliczanych jednostek orga-
nizacyjnych Uczelni:

Lp. Wydział/jednostka organizacyjna Wskaźnik
1. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 30
2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 20
3. Wydział Elektrotechniki i Informatyki 25
4. Wydział Chemiczny 25
5. Wydział Zarządzania i Marketingu 10
6. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej 15
7. Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu 

Lotniczego
30

b) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji innego wskaźnika narzutu 
wydziałowych kosztów pośrednich zwłaszcza, gdy nie angażuje się już istniejącego zaple-
cza badawczego i przewiduje się dla realizacji pracy zakupy aparatury ze środków zlece-
niodawcy,  która ma pozostać w Uczelni po zakończeniu badań. Obniżenie  wskaźnika  
narzutu wydziałowych kosztów pośrednich może mieć miejsce również z tytułu innych 
przyczyn,  uznanych przez kierownictwo Wydziału.  Decydującym w tych  negocjacjach 
będzie stanowisko Dziekana Wydziału. Wskaźnik kosztów wydziałowych nie może być 
niższy niż 10%.

c) W każdym przypadku, gdy planowany wskaźnik wydziałowych kosztów pośrednich jest 
niższy od podanego w pkt. 3a wymagane jest pisemne uzasadnienie kierownika pracy  
z pozytywną akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału.

d) Wielkość narzutu kosztów pośrednich w odniesieniu do zakupywanej aparatury naukowo-
badawczej określa się według zasad ustalonych w rozdz. I. pkt. 1b. 

Dla wszystkich prac realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych jak również 
projektów celowych obowiązuje wskaźnik zysku minimum 5% liczony od sumy wszyst-
kich kosztów. Kalkulację zatwierdza właściwy Prorektor. W ramach kosztów pośrednich 
wydziałowych  jednostki  organizacyjne,  w  których  realizowana  jest  umowa  finansują 
koszty, których nie można zaliczyć bezpośrednio w koszty umowy, a związane są z reali-
zacją umowy. 

Do  rozliczenia  kosztów  pośrednich  przez  Kwesturę  PRz  Samodzielna  Sekcja  Badań  
Naukowych i Umów sporządza informację o zawartych umowach na projekty badawcze 
i pozostałe umowy zawierające wskaźniki kosztów pośrednich, oraz ustalenia dotyczące 
narzutu  przeznaczonego  na  finansowanie  Centrum  Zawansowanych  Technologii  
„AERONET - Dolina Lotnicza”.

4. Konferencje, sympozja naukowe.

Zasady organizacji konferencji i sympozjów naukowych określa pismo okólne nr 2/2000 
Rektora PRz z dnia 17 lutego 2000 r.

Narzut kosztów ogólnych ustala się w wysokości 6 % w odniesieniu do wszystkich kosz-
tów bezpośrednich.
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II. Działalność wydawnicza  

1. Wydawnictwa uczelniane oraz pozostała działalność usługowa wykonywana przez Oficy-
nę  Wydawniczą  w  ramach  środków  finansowych  jednostek  organizacyjnych  Uczelni, 
działalności naukowo-badawczej, wyceniana jest według pełnego kosztu własnego ustalo-
nego przez Oficynę Wydawniczą.

Wymieniony koszt własny obejmuje:

a) Koszty bezpośrednie (materiały i robocizna),
b) Koszty pośrednie Oficyny Wydawniczej (amortyzacja, wyposażenie, naprawy, utrzy-

manie pomieszczeń). 

Koszty pośrednie ustalane są corocznie na podstawie rzeczywistego wykonania kosztów 
z roku ubiegłego.

2. Wydawnictwa zlecone – produkowane w ramach zleceń zewnętrznych obejmują następu-
jące koszty:
• Pełny koszt własny – ustalony jak w pkt.1,
• Narzut kosztów ogólnych w wysokości 12% liczony od wszystkich kosztów,
• Zysk minimum 5% liczony od wszystkich kosztów.

III. Kursy i studia podyplomowe  

1. Kursy przygotowawcze oraz kursy organizowane dla pracowników i studentów Uczelni:

• Narzut kosztów wydziałowych 10%,
• Narzut kosztów ogólnych  12%.

2. Pozostałe kursy i studia podyplomowe:

• Narzut kosztów wydziałowych  18%,
• (w uzasadnionych przypadkach Prorektor może obniżyć narzut wydziałowy do 10%),
• Narzut kosztów ogólnych  12%,
• Wskaźnik zysku – minimum  5%  liczony od wszystkich kosztów.

W każdym przypadku pkt 1 i 2 kalkulację zatwierdza właściwy Prorektor.

IV. Pozostałe rodzaje działalności  

1. Działalność studencka realizowana z dotacji celowych oraz wpływów pozabudżetowych – 
narzut kosztów ogólnych wynosi 6 % w odniesieniu do wszystkich kosztów bezpośred-
nich. Kalkulację kosztów zatwierdza właściwy Prorektor.

2. Pozostałe przedsięwzięcia realizowane przez jednostki organizacyjne z wpływów pozabu-
dżetowych (od sponsorów itp.) – narzut kosztów ogólnych wynosi 6%.

3. Utrzymanie domów studenckich innych obiektów studenckich

Koszty pośrednie (ogólnouczelniane)  liczone  są od wszystkich  kosztów bezpośrednich 
wysokości 10%. W uzasadnionych przypadkach właściwy Prorektor może obniżyć narzut 
ogólny do 8%.
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V. Rozliczenie końcowe  

Po dokonaniu rozliczeń według rozdziałów I-IV nierozliczone koszty wydziałowe i ogólno-
uczelniane  stanowią  koszt  własny  działalności  dydaktycznej  poszczególnych  jednostek  
organizacyjnych Uczelni.

R EK TO R

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
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