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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Należy złożyć osobne sprawozdanie dla słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, osób 
ubiegających się o stopień doktora (poza studiami, szkołą doktorską oraz doktorantów) oraz nauczycieli akademickich 
i pracowników bez cudzoziemców oraz drugie, odrębne sprawozdanie dla cudzoziemców – słuchaczy studiów 
podyplomowych, uczestników kształcenia specjalistycznego, osób ubiegających się o stopień doktora (poza studiami, szkołą 
doktorską oraz doktorantów) oraz nauczycieli akademickich i pracowników. 
W sprawozdaniu bez cudzoziemców należy wypełnić wszystkie działy z wyjątkiem działów: 3, 12 i 16. Natomiast na 
sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wypełnić wszystkie działy. 
Dodatkowo uczelnie prowadzące filie wypełniają sprawozdanie łącznie z tymi filiami, a ponadto odrębne sprawozdanie dla 
każdej filii, które wypełniają działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.  

Sprawozdanie wypełnia się dla: 

Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich 
i pracowników – bez cudzoziemców 1 

Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich 
i pracowników – cudzoziemców 2 

Dział 1. Studia podyplomowea) 

Nazwy kierunków 
kształcenia  

wg klasyfikacji ISCED-F 

Słuchacze  Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku akademickim) 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym 
(z ogółem), 

którzy otrzymali 
dyplom 

ukończenia 
studiów 

wyższych poza 
Polską 

w tym 
(z rubryki 4) 

kobiety 
ogółem w tym 

kobiety 

w tym (z ogółem), 
którzy otrzymali 

dyplom 
ukończenia 

studiów wyższych 
poza Polską 

w tym 
(z rubryki 8) 

kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 01         
 02         
 03         
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 2. Kształcenie specjalistycznea) 

Nazwy kierunków 
kształcenia  

wg klasyfikacji ISCED-F 

Uczestnicy  
Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku 

akademickim) 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym,  
(z ogółem) którzy 

otrzymali 
świadectwo 
ukończenia 

kształcenia poza 
Polską 

w tym 
kobiety 

(z rubr. 4) 

w tym  
(z ogółem) 
przyjęci na 
pierwszy 
semestr 

w tym 
kobiety  

(z rubr. 6) 
ogółem w tym 

kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 01         
 02         
 03         
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 3. Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajówa) 

Kraje Słuchacze studiów podyplomowych Uczestnicy kształcenia specjalistycznego 

 ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym (z ogółem) podejmujący  
i odbywający studia 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym (z ogółem) podejmujący  
i odbywający kształcenie 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończe- 
nia 

studiów 
wyższych 

poza 
Polską  

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 4) 

na 
podstawie 

decyzji 
rektora 

w tym  
kobiety 

(z rubry- 
ki  6) 

na pod- 
stawie 
umów 

między- 
narodo- 
wych,  
decyzji 

dyrektora 
NAWA, 
dyrektora 
NCN lub 

właściweg
o ministra  

w tym 
kobiety 

(z rubry-
ki 8) 

którzy 
otrzymali 
świadec-

two 
ukończe-
nia kształ- 
cenia poza 

Polską  

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 12) 

na 
podstawie 

decyzji 
rektora 

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 14) 

na pod- 
stawie 
umów 

między- 
narodo- 
wych,  
decyzji 

dyrektora 
NAWA, 
dyrektora 
NCN lub 
właści- 
wego 

ministra 

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ogółem 01 
                

 
02 

                

 
03 

                

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 4. Słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kształcenia specjalistycznego według roku urodzeniaa) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Rok urodzenia 

1998 
i później 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989–1985 1984–1980 1979 

i wcześniej 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Słuchacze studiów 
podyplomowych – ogółem 1 

             

w tym kobiety 2              

Wydane świadectwa po studiach 
podyplomowych (w poprzednim 
roku akademickim) – ogółem 

3 
             

w tym kobiety 4              

Uczestnicy kształcenia 
specjalistycznego – ogółem 5              

      w tym kobiety 6              

Wydane świadectwa po 
kształceniu specjalistycznym 
(w poprzednim roku 
akademickim) – ogółem 

7 
             

w tym kobiety 8              

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 5. Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami studiów doktoranckicha) 

Dziedziny/dyscypliny naukowe 
odpowiadające tematowi rozprawy 

doktorskiej 

Osoby mające wszczęte przewody doktorskie  Osoby, które wszczęły przewody doktorskie  
w danym roku kalendarzowym 

Osoby, które uzyskały stopień doktora  
w danym roku kalendarzowym 

ogółem w tym  
kobiety ogółem w tym  

kobiety ogółem w tym  
kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 01    
   

 02    
   

 03       
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 6. Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami szkoły doktorskieja) 

Dziedziny/dyscypliny naukowe 
odpowiadające tematowi rozprawy 

doktorskiej 

Osoby mające wszczęte postępowanie w sprawie 
nadania stopnia doktora 

Osoby, które wszczęły postępowanie w sprawie nada-
nia stopnia doktora  

w danym roku kalendarzowym 

Osoby, które uzyskały stopień doktora  
w trybie eksternistycznym  

w danym roku kalendarzowym 

ogółem w tym  
kobiety ogółem w tym  

kobiety ogółem w tym  
kobiety 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 01    
   

 02    
   

 03    
   

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 7. Studia doktoranckiea) 

Dziedziny/ 
dyscypliny naukowe 

Doktoranci na studiach 
Liczba wszczętych 

przewodów 
doktorskich  

w danym roku 
kalendarzowym 

Osoby, które uzyskały stopień doktora w przewodach doktorskich  
w danym roku kalendarzowym  

stacjonarnych niestacjonarnych 

w tym, którzy 
otrzymali dyplom 

ukończenia studiów 
wyższych poza 

Polską  

ogółem na/po studiach w tym podczas trwania studiów  

stacjonarnych niestacjonarnych stacjonarnych niestacjonarnych 

ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety ogółem w tym 
kobiety ogółem w tym 

kobiety 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ogółem 01                 

 02                 

 03                 
a) Patrz: objaśnienia do formularza.  



Dział 8. Studia doktoranckie według nazw kierunków kształceniaa)     

Nazwy kierunków kształcenia  
wg klasyfikacji ISCED-F 

Doktoranci 

ogółem w tym kobiety 
1 2 3 

Ogółem 01   
 02   
 03   

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 9. Szkoły doktorskiea) 

Dziedziny nauki/ 
dyscypliny naukowe oraz dyscypliny 

artystyczne 

Doktoranci  W tym, którzy otrzymali dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych poza Polską 

Doktoranci, którzy pozytywnie przeszli 
ewaluację śródokresową po II roku 

Doktoranci, którzy wszczęli postępo-
wanie w sprawie nadania stopnia dokto-

ra w danym roku kalendarzowym 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem 01         
 02         
 03         

a) Patrz: objaśnienia do formularza.  

Dział 10.  Doktoranci w szkołach doktorskich według nazw kierunków kształceniaa)     
Nazwy kierunków kształcenia  

wg klasyfikacji ISCED-F 
Doktoranci 

ogółem w tym kobiety 
1 2 3 

Ogółem 01   

 02   

 03   
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 11. Niepełnosprawni doktorancia) 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
(rubryki 
5+7+9+ 
11+13) 

W tym 
z ogółem 

wykazywani 
tylko jeden 

raz 

W tym 
kobiety 
(rubryki 
6+8+10+ 
12+14) 

Niesłyszący 
i słabosłyszący 

Niewidomi 
i słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje 

niepełnosprawności 

razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 

chodzący niechodzący 
razem w tym 

kobiety razem w tym 
kobiety razem w tym 

kobiety 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ogółem na studiach doktoranckich – 
(wiersze 2+3) 1              

na studiach stacjonarnych 2              

na studiach niestacjonarnych 3              

Ogółem w szkołach doktorskich  4              

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 12. Cudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajówa) 

Kraje 

Doktoranci na studiach doktoranckich  Doktoranci w szkołach doktorskich 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym (z ogółem) podejmujący  
i odbywający studia 

ogółem w tym 
kobiety 

w tym w tym (z ogółem) podejmujący  
i odbywający studia 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończe- 
nia 

studiów 
wyższych 

poza 
Polską  

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 4) 

na 
zasadach 
obowią- 
zujących 
obywateli 
polskich 

w tym  
kobiety 

(z rubry- 
ki 6) 

na pod 
stawie 
umów 

między- 
narodo- 
wych, 
decyzji 
rektora 

lub 
właści- 
wego 

ministra 

w tym 
kobiety 
(z rub- 
ryki 8) 

którzy 
otrzymali 
dyplom 

ukończe- 
nia 

studiów 
wyższych 

poza 
Polską  

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 12) 

na 
podstawie 

decyzji 
rektora 

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 14) 

na pod- 
stawie 
umów 

między- 
narodo- 
wych, 
decyzji 

dyrektora 
NAWA, 
dyrektora 
NCN lub 

właściweg
o ministra 

w tym 
kobiety 

(z rubry- 
ki 16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ogółem 01                 
 02                 
 03                 

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 13. Doktoranci według roku urodzeniaa) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Rok urodzenia 

1998 
i później 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989–1985 1984–1980 1979 

i wcześniej 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich – ogółem 1              

w tym kobiety 2              
Osoby, które uzyskały stopień 
doktora w przewodach 
doktorskich na/po studiach 
doktoranckich w danym roku 
kalendarzowym 

3 

             

w tym kobiety 4              

Doktoranci w szkołach 
doktorskich – ogółem 5              

w tym kobiety 6              

Doktoranci, którzy wszczęli 
postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora w danym roku 
kalendarzowym 

7 
             

w tym kobiety 8              

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 14. Stypendia naukowea) 

Stypendia 
przyznane na studiach 

doktoranckich 

tylko doktoranckie 1  

jednocześnie doktoranckie i z dotacji projakościowej 2  

tylko z dotacji projakościowej 3  

doktorskie 4  

Stypendia doktorantów szkoły doktorskiej 5  
a) Patrz: objaśnienia do formularza.  

U w a g a: Działy 15, 16, 17, 18, 19, 20 dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  
Działy te nie dotyczą osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów 
o dzieło).  

Dział 15. Nauczyciele akademiccya) 

Stanowisko 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

ogółem w tym 
kobiety 

z liczby 
ogółem 

zatrudnieni 
w podstawo- 
wym miejscu 

pracy 

ogółem w tym 
kobiety 

1 2 3 4 5 6 
Ogółem 
(wiersze 02+03+07+08+10+12+13+14+15+16+17) 01      

Profesor/profesor zwyczajny 02      
Profesor uczelni/profesor nadzwyczajny  
i wizytujący (wiersze 04+05+06) 03      

z tego 

z tytułem profesora 04      

ze stopniem doktora habilitowanego 05      

ze stopniem doktora 06      

Docent  
(stanowisko funkcjonujące wg wcześniej 
obowiązujących przepisów) 

07  
  

  

Adiunkt 08      
w tym ze stopniem  
doktora habilitowanego 09      

Asystent 10      

w tym ze stopniem doktora  11      

Starszy wykładowca  12      

Wykładowca  13      

Lektor 14      

Instruktor 15      
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani 
pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 16      

Inne 17      
w tym ze stopniem  
doktora habilitowanego 18      

w tym ze stopniem doktora 19      
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
Dział 16. Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcya) 

Kraje 

Pełnozatrudnieni 

Niepełnozatrudnieni ogółem w tym kobiety 
z liczby ogółem 

zatrudnieni 
w podstawowym 

miejscu pracy 
1 2 3 4 5 

Ogółem 01     
 02     
 03     

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 



Dział 17. Nauczyciele akademiccy według roku urodzeniaa) 
Wyszczególnienie Ogółem W tym kobiety 

1 2 3 
Ogółem 01   

1995 i później 02   

1994–1990 03   

1989–1985 04   

1984–1980 05   

1979–1975 06   

1974–1970 07   

1969–1965 08   

1964–1960 09   

1959–1955 10   

1954 i wcześniej 11   
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
Dział 18. Nauczyciele akademiccy z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym – przeciętna 

liczba w roku kalendarzowyma) 

Wyszczególnienie Profesor z tytułem Doktor 
habilitowany Doktor Magister 

1 2 3 4 5 

Ogółem 1     

Ogółem: w tym zatrudnieni 
w podstawowym miejscu pracy 2     

w tym przebywający na urlopach lub 
zwolnieniach 3     

w tym zatrudnieni w podstawowym 
miejscu pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

4 
    

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 

Dział 19. Nauczyciele akademiccy według stanowisk – przeciętna liczba w roku kalendarzowyma) 

Wyszczególnienie 
Profesor/ 
profesor 

zwyczajny  

Profesor 
uczelni/ 
profesor 

nadzwyczajny 
i wizytujący 

Docent 
(stanowisko 

funkcjonujące 
wg wcześniej 

obowiązujących 
przepisów) 

Adiunkt Asystent Inni 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 1   
 

 
 

 

Ogółem: w tym zatrudnieni 
w podstawowym miejscu pracy 2   

 
 

 
 

w tym przebywający na urlopach lub 
zwolnieniach 3   

 
 

 
 

w tym zatrudnieni w podstawowym 
miejscu pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

4 
      

a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
Dział 20. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimia) 

Pracownicy 
Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 
1 2 3 4 5 

Ogółem  1     
a) Patrz: objaśnienia do formularza. 
 



Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie 
danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie 
formularza 2  

 
 
                                

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

Objaśnienia do formularza S-12 

U w a g a: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. Przykład wypełniania e-maila: 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L           

Dział 1 

Wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe.  
Należy wykazać wszystkie studia podyplomowe, bez względu na formę finansowania. Dział należy wypełnić na podstawie 
Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia ISCED-F. W sprawozdaniu bez cudzoziemców należy wypełnić 
wyłącznie rubr. 2–3 oraz rubr. 6–7. W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami 
polskimi. 

Dział 2 
Wypełniają uczelnie zawodowe, które prowadzą kształcenie specjalistyczne.  
Należy wykazać wszystkie studia podyplomowe, bez względu na formę finansowania. Dział należy wypełnić na podstawie 
Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia ISCED-F. W rubr. 6–7 należy ująć osoby, które w danym roku 
sprawozdawczym rozpoczęły kształcenie. W rubr. 8–9 należy wykazać osoby, które otrzymały świadectwo dyplomowanego 
specjalisty lub specjalisty technologa. W sprawozdaniu bez cudzoziemców należy wypełnić wyłącznie rubr. 2–3 oraz 
rubr. 6–9. W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 3 (wyłącznie na sprawozdaniu dla słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich 
i pracowników – cudzoziemców) 

Wypełniają jednostki, które kształcą cudzoziemców na studiach podyplomowych lub w formie kształcenia specjalistycznego. 
Należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. W rubr. 6–9 oraz rubr. 14–17 należy wypełnić tylko wiersz ogółem.  
U w a g a: Każdy cudzoziemiec powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach podyplomowych lub w ilu 
rodzajach kształcenia specjalistycznego brał udział.  

Dział 4 
Wypełniają jednostki, które prowadzą studia podyplomowe lub kształcenie specjalistyczne. 
W wierszach 3–4 należy wykazać osoby, które otrzymały świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W wierszach 7–8 
należy wykazać osoby, które otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty lub specjalisty technologa. 
U w a g a: Każdy słuchacz studiów podyplomowych lub uczestnik kształcenia specjalistycznego powinien być wykazany 
tylko raz – niezależnie na ilu studiach podyplomowych lub w ilu rodzajach kształcenia specjalistycznego brał udział. 

Dział 5 
Wypełniają jednostki mające uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych, które prowadzą przewody doktorskie 
z tzw. „wolnej stopy”.  
Należy wykazać wyłącznie osoby ubiegające się o stopień doktora i niebędące uczestnikami studiów doktoranckich ani szkoły 
doktorskiej. Dział ten należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 
artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  
(Dz. U. poz. 1818). W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 6 
Wypełniają jednostki mające uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych, które prowadzą przewody doktorskie 
w trybie eksternistycznym.  
Należy wykazać wyłącznie osoby ubiegające się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, tj. niebędące uczestnikami 
studiów doktoranckich, ani szkoły doktorskiej. Dział ten należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 20 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818). W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące 
obywatelami polskimi. 



Dział 7 

Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie. 
Doktorantów należy wykazać łącznie z osobami niepełnosprawnymi. W dziale 7 w rubr. 10–17 należy wykazać osoby, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich w danym roku kalendarzowym po ukończeniu studiów łącznie 
z osobami, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich podczas trwania studiów. W rubr. 14–17 
należy wypełnić wyłącznie wiersz ogółem dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich przed 
ukończeniem studiów doktoranckich. Dział ten należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818). W sprawozdaniu bez cudzoziemców należy wypełnić wyłącznie rubr. 2–5 oraz  
rubr. 8–17. W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 8 
Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie.  
Dział należy wypełnić na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia ISCED-F. W sprawozdaniu dla 
cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 9 
Wypełniają jednostki, które prowadzą szkołę doktorską.  
Dział ten należy wypełnić na podstawie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818). 
W sprawozdaniu bez cudzoziemców należy wypełnić wyłącznie rubr. 2–3 oraz rubr. 6–9. W sprawozdaniu dla 
cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 10 
Wypełniają jednostki, które prowadzą szkołę doktorską. 
Dział należy wypełnić na podstawie Klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED-F. W sprawozdaniu dla cudzoziemców 
należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 11 
Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie lub/i szkołę doktorską. 
Doktorantów niepełnosprawnych należy wykazać według głównego rodzaju niepełnosprawności. Wypełnia się na podstawie 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) lub innych orzeczeń 
traktowanych na równi z tymi orzeczeniami stwierdzającymi niezdolność do pracy. W sprawozdaniu dla cudzoziemców 
należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 12 (wyłącznie na sprawozdaniu dla słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich 
i pracowników – cudzoziemców) 

Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie lub/i szkołę doktorską. 
Należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. W rubr. 6–9 oraz rubr. 14–17 należy wypełnić wyłącznie wiersz 
ogółem. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych mogą: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) posiadacze 
ważnej Karty Polaka; 3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 4) korzystający 
z ochrony czasowej na terytorium RP; 5) pracownicy migrujący lub osoby posiadające prawo stałego pobytu na terytorium RP, 
którzy są obywatelami państw UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin (o ile mieszkają w Polsce) 
oraz inne osoby wymienione w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. poz. 1668) oraz cudzoziemcy studiujący na podstawie umów między narodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA, 
dyrektora NCN lub właściwego ministra – wg art. 324 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668).  
U w a g a: Każdy cudzoziemiec doktorant powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach doktoranckich lub 
w ilu szkołach doktorskich się kształcił. 

Dział 13 
Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie lub/i szkołę doktorską.  
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 
U w a g a: Każdy doktorant powinien być wykazany tylko raz – niezależnie na ilu studiach doktoranckich lub w ilu szkołach 
doktorskich się kształcił. 

Dział 14 
Wypełniają jednostki, które prowadzą studia doktoranckie lub/i szkołę doktorską.  
Stypendia naukowe są to stypendia przyznawane niezależnie od otrzymywanych w ramach świadczeń ze środków funduszu 
stypendialnego oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia/stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia. 
Wiersze 1-4 dotyczą stypendystów studiów doktoranckich. W wierszu 3 należy wykazać doktorantów pobierających tylko 
stypendium z dotacji projakościowej zgodnie z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), które staje się stypendium doktoranckim. Natomiast wiersz 5 wypełniają uczelnie 
prowadzące szkołę doktorską. W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 



Dział 15 

Należy wykazać nauczycieli akademickich według stanu na dzień 31 grudnia łącznie z osobami przebywającymi na urlopach: 
wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. Wiersz 11 dotyczy innych stanowisk 
określonych przez statut uczelni (art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668)) lub stanowisk pracowników dydaktycznych wg wcześniej obowiązujących przepisów. Termin 
podstawowe miejsce pracy zgodne z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668). Niepełnozatrudnionych należy podać w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 16 (wyłącznie na sprawozdaniu dla słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich 
i pracowników – cudzoziemców) 

Należy wykazać nauczycieli akademickich niebędących obywatelami polskimi według stanu na dzień 31 grudnia łącznie 
z osobami przebywającymi na urlopach: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. 
Termin podstawowe miejsce pracy zgodne z art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668). Niepełnozatrudnionych należy podać w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. 

Dział 17 
Należy wykazać wszystkich nauczycieli akademickich, tj. pełno- i niepełnozatrudnionych. W sprawozdaniu dla 
cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 18 i 19 
Przeciętne zatrudnienie jest to średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu 
zatrudnienia. Do wyliczenia przeciętnego zatrudnienia uwzględnia się wszystkie zatrudnione osoby, bez względu na to czy jest 
to ich główne miejsce pracy, czy kolejne. Przeciętne zatrudnienie oblicza się po uprzednim przeliczeniu osób 
niepełnozatrudnionych na liczbę pełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie należy obliczać jako sumę przeciętnego 
zatrudnienia w poszczególnych miesiącach podzieloną przez 12.  
Należy posłużyć się metodą średniej chronologicznej, obliczanej na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym 
i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca podzielonej przez dwa. Przy zastosowaniu tej metody 
w czasie trwania nieobecności (w stanach dziennych przyjmowanych do obliczeń) nie należy ujmować osób, które powyżej 
14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki 
chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze z wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop 
rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (metoda stosowana w sprawozdaniu GUS 
Z-06).  
W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby niebędące obywatelami polskimi. 

Dział 20 
Należy wykazać pracowników według stanu na dzień 31 grudnia łącznie z osobami przebywającymi na urlopach: 
wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych czy zwolnieniach lekarskich. Niepełnozatrudnionych należy podać 
w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku. W sprawozdaniu dla cudzoziemców należy wykazać osoby 
niebędące obywatelami polskimi. 


