
Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii 

Uniwersytetu Gdańskiego

nr 1/2014

z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie zasad wykorzystania części kosztów pośrednich w projektach badawczych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 73/R/13 z dnia 15 lipca 2013 roku zarządza się, 

co następuje:

§ 1

Na Wydziale Biologii wprowadza się następujące zasady wykorzystania części kosztów pośrednich 

w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Uwzględnione w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych koszty pośrednie 

w formie ryczałtu są to koszty, jakie ponosi Uniwersytet Gdański jako całość, w związku z 

realizacją tych projektów oraz ich obsługą. 

2. Z naliczonych kosztów pośrednich w danym projekcie, o ile warunki realizacji projektu nie 

stanowią  inaczej,  25%  przekazuje  się  do  dyspozycji  Dziekana  wydziału,  na  którym 

realizowany jest  projekt.  Jeżeli  projekt  realizowany jest  na kilku  wydziałach,  kierownik 

projektu po konsultacji z Dziekanami tych wydziałów wskazuje wydział lub wydziały, na 

które skierowane zostaną wskazane wyżej środki. 

3. Z  kwoty  środków,  o  których  mowa  w  punkcie  2,  Dziekan  pokrywa  koszty  pośrednie 

Wydziału,  związane  z  realizacją  projektu,  oraz  udostępnia  kierownikowi  projektu 

maksymalnie  50% otrzymanych  środków,  w  celu  pokrycia  uzasadnionych  wydatków w 

projekcie. 

4. Dziekan  ustala,  że  środki  finansowe,  określone  szczegółowo w p.  3.   są  przekazywane 

kierownikowi projektu na jego pisemny wniosek.

5. Kierownikowi projektu nie przysługuje ubieganie się o środki finansowe, stanowiące 75% 

kosztów pośrednich projektu, pozostające w dyspozycji Rektora. 

6. Powyższe zasady nie dotyczą zadań badawczych realizowanych przez jednostki naukowe w 

ramach środków z dotacji podmiotowych i celowych, w szczególności dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego, badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych 
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naukowców, utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2014 roku.

Dziekan Wydziału Biologii

                 /-/

     prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
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