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Pracownicy, Doktoranci i Współpracownicy ACMiN 
 

 

Uprzejmie Państwa informuję, że z dniem 1 stycznia 2016 wprowadzam                 

w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii jednolity system 

motywacyjny dla pracowników (i doktorantów) dotyczący realizowanych w naszym 

Centrum odpłatnych prac badawczych (zleceń) na rzecz innych Wydziałów AGH        

i podmiotów trzecich. 

Jak Państwo wiecie, statutowo zobowiązani jesteśmy do wszelkich form współpracy  

i udostępniania infrastruktury badawczej ACMiN, i nie zawsze muszą one mieć formę 

odpłatnych prac badawczych. Jeśli jednostka zlecająca nie ma zewnętrznego 

finansowania zlecanych nam badań (np. z grantów), to oczywiście możliwa jest 

partnerska współpraca, tyle że osoby zaangażowane w projekt ze strony ACMiN 

powinny stać się wtedy członkami zespołu badawczego i być współautorami 

publikacji i/lub patentów będących wynikiem projektu. Nie popieram takich 

współprac, które nie skutkują ani rozwojem naukowym pracowników ACMiN (czytaj: 

publikacjami), ani przychodami dla ACMiN. Pozyskiwanie i realizowanie projektów 

badawczych (zarówno w formie odpłatnych zleceń badawczych, czy też współpracy 

skutkującej publikacjami) jest obowiązkiem wszystkich pracowników ACMiN. 

Należy też pamiętać, że czas poświęcany przez Państwa na realizację współprac 

(zarówno tych partnerskich jak i tych w formie odpłatnych prac badawczych) nie 

powinien przekraczać 45% Waszego czasu pracy (pozostałe przynajmniej 45% 

czasu powinniście poświęcać na własne badania naukowe, a 10% na sprawy 

organizacyjne ACMiN). W szczególności odpłatne prace badawcze powinny być 

przyjmowane do realizacji przez daną osobę tylko w limicie dostępnego na ten cel 

czasu pracy, ewentualnie przekazywane innej osobie mogącej takie zlecenie 

zrealizować lub być przyjmowane z zastrzeżeniem długiego czasu realizacji.  

Celem proponowanego systemu motywacyjnego jest zapewnienie pracownikom      

(i doktorantom) ACMiN dodatkowego wynagrodzenia z powodu dodatkowego 

nakładu pracy związanego z realizacją odpłatnych prac badawczych. Proponowany 

system motywacyjny jest kompromisem pomiędzy koniecznością pokrywania 

kosztów naszej działalności z przychodów własnych ACMiN (wynikającą                   

z samofinansowania się naszego Centrum zapisanego w projekcie-ACMiN jako 



warunek otrzymania środków europejskich na budowę budynku i zakup aparatury)       

i jednoczesnym motywowaniem pracowników do podejmowania działań kreujących 

takie przychody.  

Podstawową zasadą ustalania kosztów odpłatnych prac badawczych powinno być 

negocjowanie cen zbliżonych do stosowanych przez inne instytucje badawcze, ale 

równocześnie akceptowalnych dla naszych kontrahentów/współpracowników. 

Pomocny może być „Cennik - ceny szacunkowe przydatne przy przygotowywaniu 

ofert" znajdujący się w „Informacjach wewnętrznych” na stronie www ACMiN. 

Kalkulując koszt realizacji zlecenia (podmiotom trzecim przedstawiany w formie 

formalnej oferty, a w przypadku Wydziałów AGH zapisywany w „zgłoszeniu 

projektu”), należy uwzględniać następujące składniki: 

a) przynajmniej 10% kosztów bezpośrednich powinny stanowić koszty materiałów 

koniecznych do realizacji zlecenia (także na rzecz laboratoriów ogólnodostępnych), 

ewentualnych usług obcych, świadczeń innych jednostek organizacyjnych AGH, 

delegacji, a także zakupów związanych z zużyciem elementów wymiennych            

w wykorzystywanych urządzeniach (może się oczywiście zdarzyć, że koszt 

materiałów będzie stanowić kilkadziesiąt procent kosztów bezpośrednich),  

b) wynagrodzenia mogą stanowić co najwyżej 90% kosztów bezpośrednich, przy 

czym: 

- połowa kwoty wynagrodzeń będzie przeznaczona na wypłaty w formie: (1) umów 

cywilno-prawnych, (2) dodatków specjalnych lub (3) zwiększonego wynagrodzenia 

(w formie dodatków okresowych lub wynagrodzenia uzupełniającego), 

- druga połowa kwoty wynagrodzeń będzie przeznaczona na refundację części 

Waszych etatów, ale tylko do kwoty 20.000,- PLN rocznie; po przekroczeniu tej 

kwoty całość kwoty wynagrodzeń będzie przeznaczona na wypłaty. 

Do kosztów bezpośrednich należy dodać koszty pośrednie (30% kosztów 

bezpośrednich), zysk (5%) i podatek VAT (23%). Zysk naliczamy podmiotom 

zewnętrznym innym niż instytucje naukowo-badawcze. Podatek VAT naliczamy 

zawsze jeśli wystawiamy fakturę VAT. 

W szczególnych przypadkach zleceń wymagających bardzo dużego nakładu pracy 

czy to na pozyskanie zlecenia, czy np. na opracowanie wyników, możliwa będzie 

zmiana algorytmu podziału kosztów. Takimi szczególnymi zleceniami są zlecenia 

akceptowane w programie PANDA-2 czyli od szeroko rozumianych przedsiębiorców 

(w tym od miast, gmin, szkół podstawowych, komend policji, etc.) i zagranicznych 

instytucji naukowo-badawczych. W tych przypadkach cała kwota wynagrodzeń 

będzie przeznaczona na wypłaty.  

Proszę pamiętać, że należy przewidzieć całkowite koszty wynagrodzeń (brutto 

brutto), czyli koszt wynagrodzenia pracownika brutto powiększony o koszty 

pracodawcy, które stanowią 19,55% wynagrodzenia brutto. Oczywiście od 

wynagrodzenia brutto odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne             

i zdrowotne pracownika i zaliczka na podatek. 

Uwaga: ani dodatków do pensji, ani honorariów nie wolno wypłacać z dotacji na 

utrzymanie potencjału badawczego (czyli tzw. dotacji statutowej); jeśli więc zlecenie 

będzie płatne z wydziałowej dotacji statutowej, to całość kwoty wynagrodzenia 

będzie przeznaczona na refundację części kosztów naszych etatów.   



Proponowany powyżej system motywacyjny będzie ulegał modyfikacjom wraz         

z naszą oceną skuteczności jego funkcjonowania. 

Z poważaniem - 


