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Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora  
nr 24 z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

 

TABELA KOSZTÓW PO ŚREDNICH 

 

Lp. 

 

Rodzaj działalności Łączna wysokość 
kosztów pośrednich 

Wskaźnik kosztów pośrednich 
Podstawa naliczenia 

 ogólnouczelnianych kolegialnych1 

1.  naukowo-badawcza młodych 
naukowców 30% 20% 10% przyznana dotacja  

2.  naukowo-badawcza w ramach dotacji na  
utrzymanie potencjału badawczego 30% 20% 10% przyznana dotacja  

3.  
dotacja podmiotowa na działalność 

statutową na specjalne 
urządzenie/miejsce badawcze 

30% 20% 10% 
zgodnie  

z wytycznymi jednostki 
finansującej 

4.  

dotacje (celowe) na inwestycje 
budowlane i aparaturowe z zakresu 

duŜej infrastruktury badawczej (w tym 
LAN) 

0% 0% 0% – 

5.  projekty badawcze finansowane  
przez MNiSW, NCN, NCBiR 

maksymalna 
wysokość 

przewidziana  
w konkursie 

2/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej 

w konkursie 

1/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej  

w konkursie 

zgodnie z wytycznymi jednostki 
finansującej2 

6.  programy Fundacji  
na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 

maksymalna 
wysokość 

przewidziana  
w konkursie 

2/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej 

w konkursie 

1/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej  

w konkursie 

zgodnie  
z wytycznymi jednostki 

finansującej 
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7.  dofinansowanie współpracy naukowej  
z zagranicą 

maksymalna 
wysokość 

przewidziana  
w konkursie 

2/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej 

w konkursie 

1/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej  

w konkursie 

zgodnie  
z wytycznymi jednostki 

finansującej 

8.  programy UE i projekty finansowane ze 
środków UE 

maksymalna 
wysokość 

przewidziana  
w konkursie 

2/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej 

w konkursie 

1/3 maksymalnej 
wysokości przewidzianej  

w konkursie 

zgodnie  
z wytycznymi jednostki 

finansującej 

9.  studia podyplomowe 25% 15% 10% przychody 

10.  studia doktoranckie 25% 15% 10% przychody 

11.  kursy i szkolenia 25% 15% 10% przychody 

12.  konferencje, seminaria, sympozja, 
zjazdy 25% 15% 10% przychody 

13.  usługi badawcze i dydaktyczne 25% 15% 10% przychody 

14.  

przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego, postępowania 

habilitacyjnego lub o nadanie tytułu 
profesora 

30% 20% 10% koszty bezpośrednie 

15.  
organizacja i realizacja procesu 
wydawniczego przez Oficynę 

Wydawniczą SGH 
15% 15% – koszty publikacji 

1 W przypadku działalności jednostek pozakolegialnych, z wyjątkiem Oficyny Wydawniczej SGH, koszty pośrednie zalicza się w wysokości łącznej do kosztów 
ogólnouczelnianych. 

2 Wartość kosztów pośrednich, których zagospodarowanie, na podstawie wytycznych jednostki finansującej, naleŜy uzgodnić z kierownikiem projektu, obciąŜa 
koszty kolegialne. 
 


