Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22 /2012
Rektora PW z dnia 14 marca 2012 r.

Zasady rozliczania kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

1.

Koszty działalności Uczelni, zarówno koszty wynagrodzeń, jak i koszty rzeczowe,
których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności
ujmuje się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PW jako koszty wydziałowe.

2.

Koszty wspólne dla różnych rodzajów działalności, których nie można zaliczyć
do kosztów bezpośrednich lub wydziałowych, stanowią koszty ogólne Uczelni.

3.

Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnych następuje proporcjonalnie do kosztów
bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności, z wyłączeniem aparatury
naukowo-badawczej, zgodnie z metodologią określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.

4.

W projektach badawczych finansowanych ze środków 7 PR UE i dofinansowywanych ze
środków MNiSzW koszty pośrednie rozliczane będą proporcjonalnie do kosztów
bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawców (subcontracting) oraz kosztów
audytu zewnętrznego.

5.

W przypadku usług zlecanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PW, koszty
pośrednie są naliczane tylko w jednostce organizacyjnej wykonującej usługę.

6.

Wskaźniki procentowe narzutu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice
Warszawskiej w poszczególnych rodzajach działalności określa załącznik nr 3 do
zarządzenia.

7.

W projektach niewymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia, w których występują
koszty pośrednie, narzut kosztów ogólnych wynosi 1/3, a kosztów wydziałowych 2/3
kosztów pośrednich.

8.

W uzasadnionych przypadkach narzuty kosztów ogólnych i wydziałowych mogą być
ustalone odrębnie decyzją Rektora.

9.

Różnica wynikająca z rozliczenia kosztów ogólnych na koniec roku obrotowego
przenoszona jest bezpośrednio na konto wyniku finansowego.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22 /2012
Rektora PW z dnia 14 marca 2012 r.

Metodologia wyliczania średniego wskaźnika kosztów pośrednich dla podstawowej
jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej (wydziału).
Kosztami pośrednimi na uczelni są koszty ogólne i koszty wydziałowe.
Koszty działalności uczelni, zarówno koszty wynagrodzeń, jak i koszty rzeczowe, których nie
można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności ujmuje się w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni jako koszty wydziałowe.
Koszty wspólne dla wszystkich rodzajów działalności, których nie można zaliczyć do
kosztów bezpośrednich lub wydziałowych, stanowią koszty ogólne Uczelni.
Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnych następuje proporcjonalnie do sumy kosztów
bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności, z wyłączeniem aparatury naukowobadawczej. Koszty pośrednie rozliczane są w sposób ryczałtowy.
Sposób wyliczenia rocznego wskaźnika narzutu kosztów pośrednich dla poszczególnych
wydziałów:
wskaźnik kosztów ogólnych
dla uczelni

=

wskaźnik kosztów wydziałowych
danego wydziału

=

wskaźnik kosztów pośrednich
dla danego wydziału

=

suma kosztów ogólnych
suma kosztów bezpośrednich
wszystkich rodzajów działalności
 aparatura naukowo-badawcza
suma kosztów wydziałowych
danego wydziału
suma kosztów bezpośrednich
wszystkich
rodzajów
działalności
wydziału  aparatura naukowobadawcza
wskaźnik kosztów ogólnych dla
Uczelni
+
wskaźnik
kosztów
wydziałowych danego wydziału

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22 /2012
Rektora PW z dnia 14 marca 2012 r.

Wskaźniki kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

Rodzaj działalności

Lp.
1.

Koszty wydziałowe
[%]

Dydaktyka:
1) finansowana z dotacji MNiSzW

2.
3.

Koszty
ogólne
[%]

2) pozostała dydaktyka
Działalność statutowa
Dofinansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Odpis
kwotowy
12
20
10

Wynikowo
Wynikowo
20
20

4.

Dofinansowanie 7PR UE w ramach współpracy
naukowej z zagranicą1)

20

40

5.

Projekty badawcze finansowane przez MNiSzW,
NCN i NCBR

10

20

6.

Projekty promotorskie

0

10

7.

Projekty celowe

10

8.

Działalność badawcza umowna

8

20
Zgodnie z decyzją
kierownika jednostki
organizacyjnej

9.

Projekty badawcze finansowane ze środków 7 PR
UE1)

20

40

10.
11.
12.
13.

Współpraca w formie sieci naukowej
Działalność pomocnicza
Działalność domów studenckich
Programy dydaktyczne finansowane ze środków UE

0
6
6
0

14.

Konferencje i seminaria naukowe

6

15.
16.

Projekty finansowane z funduszy strukturalnych 2)
Granty rektorskie dla kół naukowych
Środki na przygotowanie wniosku projektowego do
programu badawczego UE
Projekty w ramach funduszu szwajcarskiego
Projekty Norweskiego Mechanizmu Finansowego

0
0

0
0
0
0
Zgodnie z decyzją
kierownika jednostki
organizacyjnej
0
0

0

0

5
0

5
0

17.
18.
19.
l)

2)

W projektach, w których suma kosztów pośrednich jest mniejsza od 60 %, narzut kosztów ogólnych
wynosi 1/3, a kosztów wydziałowych 2/3 kosztów pośrednich.
W projektach strukturalnych, w których są dopuszczone ryczałtowe koszty pośrednie 1/3 stanowią koszty
ogólne, 2/3 koszty wydziałowe.

