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Zarządzenie Nr 145/21 

 
z dnia 29 października 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. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) kosztach bezpośrednich należy przez to rozumieć koszty podstawowej działalności 
operacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „Uniwersytetem”, 
które na podstawie dokumentów źródłowych można zakwalifikować do określonych 
rodzajów działalności; 

2) kosztach pośrednich należy przez to rozumieć koszty podstawowej działalności operacyjnej 
Uniwersytetu, których w momencie poniesienia nie można zakwalifikować wprost  
do określonych rodzajów działalności. Na koszty te składają się koszty ogólnouczelniane 
obejmujące przede wszystkim koszty funkcjonowania administracji centralnej oraz koszty 
utrzymania infrastruktury ogólnouczelnianej, w tym koszty utrzymania budynków dotyczące 
części administracyjnej. 

 
§ 2 

Koszty bezpośrednie podlegają ewidencji księgowej według rodzaju prowadzonej działalności oraz 
według źródeł finansowania, z których pokrywane są poszczególne koszty. 
 

§ 3 
W celu ustalenia kompletnych kosztów dla poszczególnych rodzajów działalności finansowanych  
ze źródeł obcych określa się następujące narzuty kosztów pośrednich:   
 

Lp. 
Rodzaj działalności finansowanej  

ze źródeł obcych 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich  
(w stosunku do kosztów bezpośrednich 

danego rodzaju działalności) 

1. Studia podyplomowe  30% kosztów bezpośrednich 

2. Szkolenia 25% kosztów bezpośrednich 

3. Kursy językowe 10% kosztów bezpośrednich 

4. Kształcenie w języku obcym  10% kosztów bezpośrednich 

5. 
Pozostała działalność finansowana  
ze źródeł obcych 

30% kosztów bezpośrednich 



6. 
Projekty badawcze finansowane  
ze środków Narodowego Centrum Nauki 

Zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
projektów lub wynikającymi z zawartych 

umów 

7. 
Projekty finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

8. 
Programy lub przedsięwzięcia 
ustanowione przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

9. 
Przedsięwzięcia współfinansowane  
ze środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych 

10. 

Prace naukowo-badawcze, 
konsultingowe oraz opinie eksperckie 
realizowane na zlecenie podmiotów 
zewnętrznych i organów wymiaru 
sprawiedliwości 

Zgodnie z zarządzeniem rektora w sprawie 
ustalenia wysokości narzutów  

w rozliczeniach prac naukowo-badawczych, 
konsultingowych oraz opinii eksperckich 

 
§ 4 

1. Narzut kosztów pośrednich, o których mowa w § 3 pkt 1-5 i 10 tabeli, ujmowany jest w ewidencji 
księgowej w miesiącu zakończenia realizacji i rozliczenia poszczególnych przedsięwzięć. 

2. Narzut kosztów pośrednich, o których mowa w § 3 pkt 6-9 tabeli, ujmowany jest w ewidencji 
księgowej w okresach kwartalnych. 

 
§ 5 

Koszty pośrednie pozostające po ujęciu narzutów zgodnie z § 3 i nieposiadające własnego źródła 
finansowania alokowane są w ciężar kosztów działalności dydaktycznej według zasad określonych  
w Polityce rachunkowości.  
 

§ 6  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość narzutu na pokrycie kosztów pośrednich może 
być ustalona decyzją rektora.  
 

§ 7 
Traci moc zarządzenie Nr 26/21 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie sposobu i zasad rozliczania 
kosztów pośrednich działalności operacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 

§ 8 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 3 pkt 2 i 3 tabeli, które 

wchodzą w życie z dniem podpisania.  
2. Postanowień niniejszego zarządzenia nie stosuje się do już zatwierdzonych kalkulacji kosztów.  
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


