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Pracownicy, Doktoranci i Współpracownicy ACMiN 
 

Dotyczy: 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.  

Celem naszego systemu realizowania zleceń jest z jednej strony zapewnienie 

pokrycia kosztów jakie ponosi ACMiN, a z drugiej zapewnienie pracownikom                 

(i doktorantom) ACMiN dodatkowego wynagrodzenia z powodu dodatkowego 

nakładu pracy związanego z realizacją odpłatnych prac badawczych.  

Kalkulując koszt realizacji zlecenia (przedstawiany w formie formalnej oferty), 

należy uwzględniać następujące składniki: 

a) koszt „wykorzystania aparatury” kalkulowany jako iloczyn liczby godzin 

wykorzystywania danego urządzenia (lub urządzeń) do celów realizacji zlecenia 

pomnożony przez tzw. „godzinową stawkę eksploatacyjną”; nazwę aparatury 

potrzebnej do realizacji zlecenia, przewidywaną liczbę godzin i „godzinową stawkę 

eksploatacyjną” należy podać w „zgłoszeniu projektu” („godzinową stawkę 

eksploatacyjną” dla poszczególnych urządzeń można znaleźć na naszej stronie www 

pod linkiem 

http://acmin.agh.edu.pl/images/wewnetrzne/2021/godzinowe_stawki_eksploatacyjn

e.pdf),     

b) koszt materiałów specjalnych koniecznych do realizacji niektórych zleceń (także 

na rzecz laboratoriów ogólnodostępnych), czy też koszt ewentualnych usług obcych, 

świadczeń innych jednostek organizacyjnych AGH, czy delegacji; jeżeli do realizacji 

zlecenia zostaną wykorzystane materiały z posiadanych zasobów magazynowych 

ACMiN, to w kalkulacji należy przewidzieć koszty ich odkupienia (standardowe 

materiały eksploatacyjne będą uwzględnione w godzinowej stawce eksploatacyjnej), 

c) wynagrodzenie brutto za godziny asysty przy aparaturze, które powinno 

obejmować stawkę godzinową pracownika ACMiN pomnożoną przez liczbę godzin 

spędzonych przy aparaturze (instruktaż i/lub towarzyszenie osobie prowadzącej 

pomiary – jeśli zlecenie dotyczy udostępniania aparatury); przewidywaną liczbę 

godzin asysty i stawkę godzinową pracownika ACMiN należy podać w „zgłoszeniu 

projektu” (stawkę godzinową pracownika ACMiN można znaleźć na naszej stronie 

www pod linkiem 

http://acmin.agh.edu.pl/images/wewnetrzne/2021/godzinowe_stawki_eksploatacyjne.pdf
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http://acmin.agh.edu.pl/images/wewnetrzne/2021/godzinowe_stawki_eksploatacyjn

e.pdf; kwota tak wyliczonego wynagrodzenia będzie powiększona o koszty 

pracodawcy, które stanowią 19,64% wynagrodzenia brutto, 

d) lub wynagrodzenie brutto typu „honorarium”, jeśli zlecenie dotyczy także/lub 

opracowania i interpretacji wyników; uwaga: kwota wynagrodzenia brutto 

(uwzględniająca także godziny asysty przy aparaturze, bo obie kwoty mogą być 

trudne do rozdzielenia) będzie wtedy wyliczana jako różnica pomiędzy kwotą  

z oferty netto (bez podatku VAT), a kosztami bezpośrednimi wymienionymi w a)  

i ewentualnie w b) powiększonymi o koszty pośrednie i ewentualnie zysk, podzielona 

przez 1.1964.   

Z punktu widzenia otrzymywanych zleceń: zapewne dominować będą takie  

z kosztami a) i d), może czasem dojdzie b). Natomiast w przyszłości pojawią się 

zlecenia tylko z kosztami a) i c), a jak już ktoś będzie przeszkolony to tylko  

z kosztem a). W chwili obecnej nie oczekujemy przeciążenia godzinami asysty przy 

aparaturze, ale już teraz należy zaznaczyć, że godziny te (zgodnie z naszymi 

wcześniejszymi planami) będą ograniczone do maksymalnie 5 godzin tygodniowo na 

pracownika i albo będą dodatkowo wynagradzane [jak w c)] albo, o co intensywnie 

zabiegam, będą mogły być odliczane od godzin pracy przeznaczonych na pracę 

naukową (ale wtedy nie będą dodatkowo wynagradzane). Oczywiście zgodnie  

z naszymi wcześniejszymi planami przedmiotem udostępniania po „godzinowej 

stawce eksploatacyjnej” tylko z instruktażem mogą być tylko niektóre aparatury 

badawcze.     

Koszty pośrednie to koszty jednostki (ACMiN) w wysokości 20% kosztów 

bezpośrednich i koszty ogólne AGH (8%). Zysk w wysokości 5% zwyczajowo 

naliczamy podmiotom zewnętrznym innym niż instytucje naukowo-badawcze. 

Podatek VAT naliczamy zawsze jeśli wystawiamy fakturę VAT (chyba że z mocy 

prawa obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca usługi).  

Jeśli ktoś chciałbym wstępnie samemu skalkulować koszty to najlepiej wykorzystać 

do tego obowiązujący w Uczelni formularz (w Excellu) dostępny na stronie: 

http://www.kwestura.agh.edu.pl/wzory-dokumentow/kalkulacje/, załącznik nr 5. 

Wynagrodzenia będą wypłacane albo w formie (1) umów cywilno-prawnych albo (2) 

zwiększonego wynagrodzenia w formie dodatku zadaniowego (jeśli zlecenie 

finansowane jest z subwencji innej jednostki organizacyjnej AGH). Proszę zwrócić 

uwagę, że przy blisko 30% kosztach pośrednich, wynagrodzenia na poziomie 50% 

kosztów bezpośrednich będą stanowiły ok. 37% wartości zlecenia netto (czyli 

podobnie jak było do tej pory, na poziomie czegoś w rodzaju „środowiskowego 

standardu”).  

Pozyskiwanie i realizowanie projektów badawczych (zarówno w formie grantów, 

odpłatnych zleceń badawczych, czy też współpracy skutkującej publikacjami  

w wysoko punktowanych czasopismach) jest obowiązkiem wszystkich pracowników 

ACMiN wynikającym m.in. z Regulaminu Pracy AGH, par.23 pkt.6). Opisany powyżej 

system realizowania zleceń oznacza, że 90% czasu macie Państwo przeznaczać na 

badania naukowe, a zlecenia będą Waszym dodatkowym zajęciem rozliczanym bez 

refundowania części etatu (tak jak to się dzieje na innych Wydziałach AGH).  

Z poważaniem - 
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