
Załącznik nr 1  
do uchwały  

Zarządu NFOŚiGW  nr…. ….  

z dnia……………………….. 

 

Katalog rodzajów kosztów pośrednich dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  

– Państwowego Instytutu Badawczego, realizującego zadania państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej 
 

 

Rodzaj kosztów 

(wydatków) 
Opis 

Kwalifikowalność 

NFOŚiGW 

Amortyzacja 

środki trwałe i grunty w wieczystym użytkowaniu (uzyskane 

nieodpłatnie) 

Niekwalifikowane 

środki trwałe - art.16 p.48 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych 

środki trwałe sfinansowane z innych źródeł 

środki trwałe wartości niematerialne i  prawne zakupione ze 

środków inwestycyjnych NFOŚiGW 

prawo wieczystego użytkowania gruntów (nabyte) 

środki trwałe wartości niematerialne i  prawne (zakupione ze 

środków własnych IMGW-PIB) 

Materiały, energia 

wyposażenie,  
Niekwalifikowane 

materiały pobrane z magazynu, 

energia cieplna 

Kwalifikowane 

energia elektryczna, gaz 

książki, czasopisma krajowe i zagraniczne 

materiały zaliczone bezpośrednio w koszty 

paliwo 

woda 

Podatki i opłaty 

PFRON Niekwalifikowane 

podatki od czynności cywilno-prawnych , opłaty skarbowe, 

celne, notarialne, sądowe, opłaty za wieczyste użytkowanie 

gruntów i inne 

Kwalifikowane 

Pozostałe koszty 

 

likwidacja odpadów laboratoryjnych, niszczenie dokumentów i 

innych 
Niekwalifikowane 

koszty podróży służbowych i udział w konferencjach i  targach- 

krajowe 
Niekwalifikowane 

składki członkowskie do organizacji krajowych i  

międzynarodowych - nieobowiązkowe 
Niekwalifikowane 

zakupy materiałów i usług - nie stanowiące kosztów uzyskania 

przychodu 

ubezpieczenie majątku Kwalifikowane 

Reprezentacja i reklama zakup towarów i usług - reklama publiczna, reprezentacja Niekwalifikowane 

Wynagrodzenia 

osobowe i bezosobowe, 

ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia 

wynagrodzenia osobowe  pracowników IMGW-PIB,  

nierealizujących bezpośrednio zadań państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej 

Kwalifikowane 

bilety PKP, ztm, mpk 
Niekwalifikowane 

szkolenia i podwyższanie kwalifikacji 
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Rodzaj kosztów 

(wydatków) 
Opis 

Kwalifikowalność 

NFOŚiGW 

Wynagrodzenia 

osobowe i bezosobowe, 

ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia cd. 

badania lekarskie Niekwalifikowane 

świadczenia rzeczowe i usługi związane z bhp 

Kwalifikowane ubezpieczenia społeczne -  osobowy fundusz płac, Warszawa i 

Oddziały 

ubezpieczenia społeczne - bezosobowy fundusz płac, Warszawa 

i Oddziały 
Niekwalifikowane 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Warszawa  i 

Oddziały 
Niekwalifikowane 

Usługi obce 

koszty dotyczące opinii, ekspertyz, analiz, tłumaczeń, 

udostępniania dokumentacji 

Niekwalifikowane święta branżowe, spotkania biznesowe 

usługi fotograficzne, poligraficzne , ogłoszenia  prasowe 

usługi transportowe i opłaty parkingowe 

usługi bankowe Kwalifikowane 

czynsze i opłaty za najem 

Kwalifikowane 

usługi komunalne, sprzątanie, utrzymanie zieleni, dozór mienia 

koszty ogłoszenia i badania sprawozdania finansowego 

obsługa serwisowa, asysta i aktualizacja oprogramowań, 

modernizacja funkcjonalności aplikacji koniecznych do 

zarządzania instytutem 

opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty kurierskie 

 


