
Zarządzenie Nr 122/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 20 listopada 2019 roku 

 

w sprawie zasad kwalifikowania i rozliczania kosztów oraz określenia wysokości 

wskaźników narzutu kosztów pośrednich 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozlicza koszty według rodzajów działalności 

prowadzonych w ramach podstawowej działalności operacyjnej, tj.: 

1) dydaktycznej; 

2) naukowo-badawczej (w tym działalność o charakterze pomocniczym dla działalności 

naukowej); 

3) pomocniczej. 

2. Rozliczanie kosztów według rodzajów działalności dokonywane jest na podstawie ewidencji 

kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

 

§ 2 

Koszty bezpośrednie 

 

Koszty, które można odnieść do poszczególnych rodzajów (typów) działalności przypisywane 

są bezpośrednio do tej działalności według poniższych zasad: 

1) do kosztów działalności dydaktycznej zaliczane są koszty wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich w części dotyczącej prowadzonej działalności dydaktycznej i innych 

osób realizujących działalność dydaktyczną oraz koszty pozapłacowe związane 

bezpośrednio z działalnością dydaktyczną zorganizowaną w ramach wydziałów i ich 

jednostek organizacyjnych oraz Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, 

a także koszty Centrum Symulacji Medycznej i Ośrodka Kształcenia Podyplomowego; 

2) do kosztów działalności naukowo-badawczej (w tym działalności o charakterze 

pomocniczym dla działalności naukowej) zaliczane są koszty wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich w części dotyczącej prowadzonej działalności naukowo – badawczej oraz 

osób realizujących zadania badawcze, koszty pozapłacowe związane bezpośrednio 

z działalnością naukowo-badawczą oraz koszty Centrum Transferu Wiedzy, Ośrodka 

Medycyny Doświadczalnej, Szkoły Doktorskiej i Rzecznika Patentowego; 

3) do kosztów działalności pomocniczej zaliczane są koszty ponoszone na utrzymanie 

i eksploatację budynków mieszkalnych przy ul. Hirszfelda i ul. Czwartek. 

 

§ 3 

Koszty pośrednie 

 

1. Koszty, które na podstawie dokumentacji źródłowej nie mogą zostać przyporządkowane do 

kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów podstawowej działalności operacyjnej 

stanowią koszty pośrednie. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozlicza w ramach kosztów pośrednich koszty 

ogólnouczelniane i koszty wydziałowe. 



3. Koszty ogólnouczelniane obejmują koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych 

i obsługi innych niż wymienione w ust. 4, koszty pozapłacowe związane z zarządzaniem 

Uczelnią oraz koszty Biblioteki Głównej i Wydawnictwa UM. 

4. Koszty wydziałowe obejmują koszty generowane w jednostkach wydziałowych, w tym: 

1) koszty wynagrodzeń pracowników badawczo-technicznych, technicznych i obsługi; 

2) koszty pozapłacowe, w tym: 

a) koszty napraw, konserwacji, przeglądów okresowych aparatury i sprzętu, 

b) koszty zakupu gazów technicznych 

- wykorzystywane do działalności badawczej i dydaktycznej, 

c) koszty niezbędnych szkoleń i inne szczególnie uzasadnione koszty nie stanowiące 

kosztów bezpośrednich danego rodzaju działalności, 

d) koszty generowane przez Dziekanaty w tym koszty wynagrodzeń i koszty 

pozapłacowe. 

5. Dla celów kalkulacyjnych i rozliczeniowych ustala się wskaźniki narzutu kosztów 

pośrednich. 

6. Przyjmuje się, że koszty pośrednie obejmują w 50% koszty ogólnouczelniane i w 50% 

koszty wydziałowe, za wyjątkiem kosztów: 

1) Komisji Bioetycznej; 

2) przygotowywanych opinii sądowo-lekarskich; 

3) mieszkań przy ul. Hirszfelda i ul. Czwartek; 

4) działalności Domów Studenckich; 

5) Centrum Symulacji Medycznej; 

6) Ośrodka Medycyny Doświadczalnej; 

7) Centrum Transferu Wiedzy (koszty funkcjonowania); 

8) Centrum Transferu Wiedzy – w zakresie usług świadczonych na zlecenie podmiotów 

zewnętrznych, których nie da się przypisać do konkretnego Wydziału; 

9) Szkoły Doktorskiej; 

10) Rzecznika Patentowego; 

11) projektów finansowanych ze środków pozyskanych z innych źródeł (w tym z Unii 

Europejskiej), których realizacja nie została przypisana do konkretnego Wydziału; 

12) konferencji, sympozjów, zjazdów, których nie można przypisać do konkretnego 

Wydziału 

- dla których koszty pośrednie obejmują wyłącznie koszty ogólnouczelniane. 

7. W zakresie działalności wymienionych poniżej określa się następujące wskaźniki narzutu 

kosztów pośrednich: 

1) kształcenia na studiach I, II, III stopnia – wskaźnik podziału wyliczany jest wynikowo 

z wartości pozostających do rozliczenia kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych 

po dokonaniu ich alokacji na pozostałe rodzaje działalności operacyjnej; 

2) działalności naukowo-badawczej – 30 %, z wyłączeniem działalności wymienionych 

w punktach: 8, 9, 10, 16, 17 oraz 18; 

3) Funduszu Rozwoju Programu – 30%; 

4) studiów podyplomowych, kursów i specjalizacji – 30%; 

5) kosztów rekrutacji – 30 %; 

6) przewodów doktorskich i habilitacyjnych (anglojęzyczni) – 30%; 

7) przewodów doktorskich i habilitacyjnych (polskojęzyczni) odpłatnych (za wyjątkiem 

pracowników Szpitali Klinicznych) – 20 %; 

8) Centrum Transferu Wiedzy (koszty funkcjonowania) – 15%; 

9) Komisji Bioetycznej – 15% 

10)  przygotowywanych opinii sądowo-lekarskich – 15%; 

11) mieszkań przy ul. Hirszfelda i ul. Czwartek – 15%; 

12) działalności Domów Studenckich – 30%; 



13) projektów finansowanych ze środków pozyskanych z innych źródeł (w tym z Unii 

Europejskiej) – 30%, o ile instytucja finansująca nie określiła innych wymagań co do 

narzutu kosztów pośrednich; 

14) konferencji, sympozjów, zjazdów – 10%; 

15) Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznej – 30%; 

16) Ośrodka Medycyny Doświadczalnej – 15%; 

17) Szkoły Doktorskiej (z wyłączeniem stypendiów wraz z obciążeniami publiczno-

prawnymi z nimi związanymi) – 15%; 

18) Rzecznika Patentowego – 15%. 

8. Rozliczanie kosztów pośrednich następuje w okresach miesięcznych (za wyjątkiem Ośrodka 

Medycyny Doświadczalnej, dla którego koszty pośrednie rozlicza się na koniec roku 

sprawozdawczego) poprzez przemnożenie wskaźnika narzutu kosztów pośrednich przez 

wartość kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności. 

 

§ 4 

 

Do kalkulowania cen usług niedofinansowanych subwencją/dotacją, z wyłączeniem 

działalności o charakterze pomocniczym dla działalności naukowej, przyjmuje się minimalny 

10% wskaźnik rezerwy kosztowej, chyba, że przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce stanowią inaczej. 

 

§ 5 

 

W uzasadnionych przypadkach wskaźnik narzutu kosztów pośrednich oraz wskaźnik rezerwy 

kosztowej mogą zostać zmienione indywidualną decyzją Rektora. 

 

§ 6 

 

1. Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zasad 

kwalifikowania i rozliczania kosztów oraz określenia wysokości wskaźników narzutu 

kosztów pośrednich, zmienione Zarządzeniem Nr 140/2016 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2016 roku. 

2. Ilekroć występuje odwołanie do przepisów Zarządzenia Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 1 lipca 2015 roku należy stosować przepisy niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2019 roku. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Andrzej Drop 


