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M O N I T O R  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Warszawa, 21 kwietnia 2010 r.  Nr 4
 

Poz. 72 

 

UCHWAŁA NR 217 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie zasad podziału kosztów pośrednich 

 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 133 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor 
UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Podstawowy narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich prac prowadzonych 

w ramach projektów badawczych własnych, promotorskich, habilitacyjnych finansowanych przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów badawczych rozwojowych, projektów badawczych 
zamawianych, oraz innych nie wymienionych w ust. 2 i ust. 3 wynosi: 
1) 30% z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury dla wydziałów i innych jednostek podstawowych 

o charakterze matematyczno-przyrodniczym; 
2) 20% z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury dla pozostałych wydziałów i jednostek 

podstawowych; 
3) 15% z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury dla grantów niskonakładowych do 30 tys. zł; 
4) 20% dla dotacji celowych oraz pozostałych prac z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury; 

o ile ogólnie obowiązujące przepisy prawne lub umowy nie stanowią inaczej. 
 

2. Podstawowy narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich wynosi:  
1) 20% w działalności statutowej z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury;  
2) 10% w badaniach własnych z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury. 

 
3. Podstawowy narzut kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich prac prowadzonych 

w ramach międzynarodowych projektów badawczych oraz projektów międzynarodowych 
współfinansowanych, w szczególności przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz projektów 
międzynarodowych niewspółfinansowanych wynosi 20% z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury, z tym, 
że narzut od kosztów bezpośrednich prac współfinansowanych ze środków krajowych nalicza się: 
1) w wyższej wysokości, jeśli tak stanowi umowa; 
2) w niższej wysokości jedynie w wypadku, gdy jednocześnie spełnione są dwa warunki, 

tj.: wysokość narzutu określona w umowie jest niższa, a podwyższenie jej do 20% nie będzie 
stanowić tzw. „wpływu na rzecz projektu”.  
 

4. W przypadku, gdy warunki uzyskania finansowania nie przewidują kosztów pośrednich lub 
przewidują je w niższej wysokości niż wynosi narzut podstawowy, kierownik projektu każdorazowo 
w porozumieniu z Biurem Obsługi Badań przedstawia skorygowany kosztorys do zaakceptowania 
przez Rektora, uwzględniający wydatki niezbędne do realizacji w ramach kosztów bezpośrednich. 

 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość narzutu kosztów pośrednich od 

kosztów bezpośrednich może być ustalona decyzją Rektora po przedstawieniu przez kierownika 
projektu wniosku zaopiniowanego przez kierownika jednostki. 
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§ 2 
 

1. W ramach narzutów kosztów pośrednich wyodrębnia się narzut kosztów 
ogólnouczelnianych, którym dysponuje Rektor oraz narzut kosztów wydziałowych.  

 
2. Narzut kosztów ogólnouczelnianych wynosi: 

– 10% kosztów bezpośrednich określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, 
– 15% kosztów bezpośrednich określonych w § 1 ust. 2 pkt.1 niniejszej uchwały, 
– 0% kosztów bezpośrednich określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały. 
 

3. Narzut kosztów wydziałowych czyli, pozostała część środków określonych w § 1 ust. 1 
niniejszej uchwały pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki i kierownika projektu.  

 
4. Ze środków finansowych pochodzących z narzutów w projektach międzynarodowych 

określonych w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały w dyspozycji Rektora pozostaje 50% kosztów pośrednich 
dla programów międzynarodowych, a pozostałe 50% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki 
i kierownika projektu. 

 
5. Wysokość środków finansowych pochodzących z narzutów naliczana jest na koniec roku 

budżetowego. 
 

§ 3 
 

Środki pochodzące z narzutu kosztów wydziałowych pozostają w dyspozycji kierownika 
jednostki i kierownika projektu, w proporcjach ustalonych w trybie porozumienia między stronami, 
z wyjątkiem narzutu określonego w § 1 ust. 2 pozostającego tylko w dyspozycji kierownika jednostki. 

 
§ 4 

 
Tracą moc: 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), uchwała nr 236 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
kosztów pośrednich w projektach badawczych realizowanych w 7. Programie Ramowym (Monitor UW 
z 2007 r. Nr 6 poz. 276) oraz uchwała nr 393 Senatu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. 
w sprawie kosztów pośrednich w projektach międzynarodowych współfinansowanych ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w 7. Programie Ramowym (Monitor UW 
z 2008 r. Nr 6, poz. 138). 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy umów zawartych od dnia 1 stycznia 2010 r. 
 
 

Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 
 


