
Zarządzenie nr 110 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 22 grudnia 2020 r.  
 

w sprawie kosztów pośrednich w projektach realizowanych 

przez Uniwersytet w Białymstoku  

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady i sposób rozliczania kosztów pośrednich stosowanych  

w przypadku realizacji projektów, a w szczególności w: 

1) projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), 

2) projektach badawczych i rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBR), 

3) projektach finansowanych w ramach programów/przedsięwzięć ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (MNiSW), 

4) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego ze środków ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (MNiSW), 

5) projektach badawczych finansowanych w ramach programów Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej (FNP), 

6) projektach finansowane i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (UE),                      

w tym z funduszy strukturalnych (FS), 

7) pracach badawczych wykonywanych dla innych podmiotów. 

2. Koszty działalności uczelni, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe, których nie 

można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności, stanowią 

koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane. 

3. Narzuty kosztów pośrednich wydziałowych i ogólnouczelnianych naliczane są według 

wskaźników procentowych określonych w Tabeli stanowiącej Załącznik do niniejszego 

Zarządzenia, w stosunku do poniesionych kosztów bezpośrednich. 

4. W projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programach 

finansowanych lub dofinansowywanych z innych źródeł, w których określone zostały 

proporcje narzutu kosztów pośrednich w stosunku do kosztów bezpośrednich, dokonuje się 

podziału na koszty pośrednie wydziałowe i ogólnouczelniane zgodnie z zasadami danego 

projektu lub wytycznymi programu.  

5. W uzasadnionych przypadkach wysokość narzutów kosztów ogólnouczelnianych                                      

i wydziałowych może być ustalona indywidualną decyzją rektora. 

6. Wskaźników określonych niniejszym Zarządzeniem nie stosuje się, gdy sposób i zasady 

rozliczania kosztów pośrednich zostały określone w zawartych umowach, decyzjach lub 

przepisach odrębnych. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia sprawuje prorektor właściwy do spraw nauki. 

 

§ 3 

1. Traci moc Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca  

2018 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej Uniwersytetu w Białymstoku. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

                       Rektor 

      Uniwersytetu w Białymstoku 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 



 

 

Załącznik 

do Zarządzenia nr 110 

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 22 grudnia 2020 r.  

 

Tabela określająca wskaźniki procentowe narzutów kosztów pośrednich 

wydziałowych i ogólnouczelnianych w projektach realizowanych  

przez Uniwersytet w Białymstoku 
 

Lp. Projekt 
Koszty 

ogólnouczelniane 

Koszty 

wydziałowe 

Razem 

koszty 

pośrednie 

1 
Projekty w ramach 

konkursów NCN  ½ ustalonego narzutu 
½ ustalonego 

narzutu 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu 

2 
Projekty w ramach 

konkursów NCBR ½ ustalonego narzutu 
½ ustalonego 

narzutu 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu 

3 

Projekty w ramach 

programów lub 

przedsięwzięć ministra 

(MNiSW) 

½ ustalonego narzutu 
½ ustalonego 

narzutu 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu 

4 

Utrzymanie specjalnego 

urządzenia badawczego 

(SPUB) 

5% 5% 10% 

5 
Projekty w ramach 

programów FNP 
½ ustalonego narzutu 

½ ustalonego 

narzutu 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu 

6 Projekty ze środków UE 
całość ustalonego 

narzutu 
0% 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu 

8 Inne programy / projekty ½ ustalonego narzutu 
½ ustalonego 

narzutu 

narzut zgodny  

z regulaminem  

konkursu lub 

decyzją rektora 

7 

Działalność usługowo-

badawcza, prace zlecone                    

i ekspertyzy dla innych 

podmiotów  

5%  5% 10%  

 


