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KOSZTY WYKORZYSTANIA/UDOSTĘPNIANIA APARATURY 

ACMiN GODZINOWA STAWKA EKSPLOATACYJNA 

 
Dotyczy: realizowanych w naszym Centrum odpłatnych prac badawczych (zleceń) 

na rzecz innych Wydziałów AGH i podmiotów trzecich. 
 
 

1. Sposób wyliczania „godzinowej stawki eksploatacyjnej” 
 

„Godzinowa stawka eksploatacyjna” ustalana jest odrębnie dla 

każdego urządzenia na podstawie: 
 

(a) Rocznych kosztów eksploatacji (uwzględniających naprawy, serwis, 

materiały eksploatacyjne, wymianę elementów wymiennych, etc.) 

podzielonych przez liczbę dni roboczych (250 rocznie) i liczbę godzin 

codziennej dostępności (10 lub 24 w przypadku aparatury pracującej w 

sposób ciągły, np. XRD, spektroskopia mössbauerowska, etc.). Wyliczenia 

dokonuje pracownik opiekujący się aparaturą we współpracy z Biurem 

Administracyjnym ACMiN. Wyliczenie powinno być przeprowadzone na 
podstawie wszystkich wymienionych kosztów, poniesionych niezależnie od 

źródła ich finansowania, w okresie trzech lat użytkowania aparatury. 
 

(b) Kosztów zakupu urządzenia (i jego wszystkich elementów, doposażenia, 

etc.) podzielonych przez przeciętną liczbę godzin użytkowania aparatury do 

jej całkowitego wyeksploatowania. Za taką przeciętną liczbę godzin należy 

przyjąć: 15 lat x 250 dni roboczych x 10/24 godziny. Wyliczenia dokonuje 

Biuro Administracyjne ACMiN. 
 

„Godzinowa stawka eksploatacyjna” [(a) + (b)] dla poszczególnych urządzeń 

wynosi: 
 

mikroskop SEM VERSA 135,- PLN 

mikroskop TEM TECNAI 150,- PLN 

mikroskop SEM QUANTA 90,- PLN 

spektroskopia fotoelektronów (XPS) 195,- PLN 

dyfraktometr rentgenowski (XRD) 20,- PLN 
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SAXS/badanie temperaturowe XRD 30,- PLN 

spektrometr podczerwieni 10,- PLN 

spektrometr mössbauerowski 10,- PLN 

spektrometr UV/VIS 10,- PLN 

cleanroom: RAITH (litografia) 240,- PLN 

cleanroom: IonSYS (trawienie jonowe) 210,- PLN 

spektrofluorymetr 20,- PLN 

wysokotemperaturowy piec grafitowy 20,- PLN 

                                elipsometr spektroskopowy, pomiar w zakresie 400-1700 nm    20, -PLN 

                          elipsometr spektroskopowy, pomiar w zakresie 240-1700 nm    40, - PLN 

 

Jeśli danego urządzenia tam jeszcze nie ma to należy przyjąć, że „godzinowa 

stawka eksploatacyjna” wynosi 135,- PLN (a dla urządzeń pracujących w 
sposób ciągły: 20,- PLN). 

 

 

2. Zewnętrznemu użytkownikowi aparatury powinien towarzyszyć pracownik 

ACMiN odpowiedzialny za tę aparaturę przynajmniej na czas instruktażu, a 

najlepiej przez cały czas trwania eksperymentu (w jego fazie/fazach  
wymagających obecności operatora/badacza). Asysta pracownika ACMiN 

jest odpłatna wg stawek godzinowych (kwoty brutto, bez narzutów) 
 

adiunkt 105,- PLN 

profesor uczelni 140,- PLN 

profesor 175,- PLN 
 

 

Z poważaniem –  


