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Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 17 marca 2014 r. 
 

w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych 
ryczałtem w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz pozostałych projektach finansowanych ze środków budżetu państwa 

realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
W związku z realizacją uchwały nr 119 Senatu UMK w sprawie ustalenia zasad gospodarki 
finansowej w Uniwersytecie, informuję o zasadach dotyczących dysponowania środkami 
finansowanymi w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
 
1. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem traktowane są jako poniesione wydatki. Beneficjent nie 

ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na 
potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie, 
w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli instytucji finansującej. Wydatki te nie 
podlegają akceptacji jednostek prowadzących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi 
rodzajami projektów tj. Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (Działu Zarządzania 
Funduszami Strukturalnymi CM), Działu Nauki (Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
CM), Działu Międzynarodowych Projektów Badawczych, Biura Programów 
Międzynarodowych (Działu Programów Międzynarodowych CM). 

2. Zgodnie z uchwałą nr 119 Senatu UMK z 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad 
gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 80% kosztów pośrednich 
przewidzianych w budżecie projektu (pomniejszonych o odpis na Fundusz Spójności) zostaje 
przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania wydziału realizującego projekt, a 20% na 
pokrycie kosztów ogólnych Uniwersytetu.  

3. Jeśli w związku z realizacją projektu powstaje konieczność poniesienia kosztów, które nie mogą 
być ujęte w preliminarzu kosztów bezpośrednich, a są niezbędne do pełnego wykonania 
projektu, koordynator projektu występuje do dziekana wydziału (kierownika jednostki) 
z wnioskiem o wydzielenie do jego dyspozycji określonej puli środków. Na podstawie 
zaakceptowanego przez dziekana (kierownika jednostki) wniosku rektor podejmuje decyzję 
o upoważnieniu koordynatora projektu do dysponowania tymi środkami.  

4. Każdy z dysponentów środków przewidzianych w ramach kosztów pośrednich zobligowany jest 
do przestrzegania limitu określonego w decyzji rektora. W przypadku przekroczenia ww. limitu, 
poniesione wydatki zostaną pokryte ze środków własnych jednostki realizującej projekt. 

5. Koordynator projektu, składając wniosek, o którym mowa w pkt 3, musi mieć na uwadze fakt, 
że ostateczna wysokość kosztów pośrednich w projekcie zależy od wielkości poniesionych 
kosztów bezpośrednich, które są podstawą naliczenia ryczałtu. W związku z powyższym nie jest 
dopuszczalne występowanie o pełną kwotę ryczałtu. 
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