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Sprawozdanie o dzia³alnoœci
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Dzia³ 1. Nak³ady wewnêtrzne na dzia³alnoœæ B+R i Ÿród³a finansowania (w tysi¹cach z³ ze znakiem po przecinku)

Nak³ady wewnêtrzne faktycznie poniesione (bez amortyzacji œrodków trwa³ych)
(wiersze 02 + 06)

01

Nak³ady bie¿¹ce ogó³em (bez amortyzacji œrodków trwa³ych)c) 02

w tym

nak³ady osobowe 03

materia³y 04

energia 05

Nak³ady inwestycyjne na œrodki trwa³e ogó³em (wiersze 07+08+11) 06

z tego

budynki i lokale, obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej oraz grunty
(grupy KSTd) 1, 2, 0)

07

maszyny i urz¹dzenia techniczne (grupy 3 - 6) oraz narzêdzia, przyrz¹dy,
ruchomoœci i wyposa¿enie (grupa 8)

08

w tym zakup aparatury naukowo-badawczeje) 09

w tym zakup aparatury naukowo-badawczej z importu 10

œrodki transportu (grupa 7) 11

Amortyzacja œrodków trwa³ych 12

Z nak³adów wewnêtrznych (wiersz 01) przypada na œrodki: (suma wierszy od 13 do 18
i 20: w rubr. 1 i rubr. 2 = wiersz 01, w rubr. 1 = wiersz 02, w rubr. 2 = wiersz 06)

bie¿¹ce inwestycyjne

0 1 2

bud¿etowe 13

placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych 14

szkó³ wy¿szych 15

przedsiêbiorstw 16

prywatnych instytucji niedochodowych 17

organizacji miêdzynarodowych i instytucji zagranicznych 18

w tym œrodki z Unii Europejskiej 19

w³asne 20

a)Wykaz dziedzin nauk podano w za³¹czniku do formularza. Prosimy wype³niaæ tylko w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych szko³y,
a nie na sprawozdaniu zbiorczym. b)Wype³nia GUS. c)Bez kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej spe³niaj¹cej
kryteria zaliczania do œrodków trwa³ych, niezbêdnej do wykonania okreœlonych prac B+R, lecz do czasu zakoñczenia tych prac nieujêtej w
ewidencji œrodków trwa³ych jednostki. d)Klasyfikacja Œrodków Trwa³ych. e)£¹cznie z nak³adami na aparaturê wymienion¹ w notce ”c”.

Symbol szko³yb) Numer wydzia³ub)

Symbol dziedziny nauk (nie dotyczy sprawozdañ zbiorczych)a)



Dzia³ 2. Nak³ady zewnêtrzne na dzia³alnoœæ B+R i Ÿród³a nabycia (w tys. z³ ze znakiem po przecinku)

Dzia³ 3. Zatrudnieni w dzia³alnoœci B+R i ich wynagrodzenia wed³ug grup stanowisk

Wyszczególnienie Ogó³em
(rubr. 2+3+4)

Z tego

pracownicy
naukowo-
-badawczy

technicy
i pracownicy
równorzêdni

pozosta³y
personel

1 2 3 4

Liczba osób (stan w dniu 31 XII) 1

w tym kobiety 2

Z wiersza 1

liczba pe³nozatrudnionych 3

liczba cudzoziemcówa)
4

Liczba ekwiwalentów pe³nego czasu pracy
(ze znakiem po przecinku) 5

w tym kobiety 6

Wynagrodzenia b) c) brutto pe³nozatrudnionych w tys. z³ 7

a)Osoby z zezwoleniem na pracê, nie posiadaj¹ce obywatelstwa polskiego (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Dz.U. Nr. 99, poz. 1001 oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Dz.U. z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175, z póŸn. zm.) b)Prosimy wype³niaæ tylko w sprawozdaniu zbiorczym. c)Pe³ne wynagrodzenia (ze wszystkich rodzajów dzia³alnoœci
jednostki, tzn. dydaktycznej, B+R i pozosta³ych).

Ogó³em (wiersze od 2 do 6 i 8+9) 1

placówek naukowych PAN 2

jednostek badawczo-rozwojowych 3

szkó³ wy¿szych 4

przedsiêbiorstw 5

prywatnych instytucji niedochodowych 6

w tym osób fizycznych 7

instytucji zagranicznych 8

sk³adki dla organizacji miêdzynarodowych 9



Dzia³ 4. Zatrudnieni w dzia³alnoœci B+R i ich wynagrodzenia wed³ug poziomu wykszta³cenia

Wyszczególnienie W tysi¹cach z³ ze znakiem po
przecinku

0 1

Z nak³adów bie¿¹cych ogó³em
(dzia³ 1, wiersz 02 = dzia³ 5,
wiersz 01 + 02 + 03) przypada na:

badania
podstawowe 1

stosowane 2

prace rozwojowe 3

Aparatura naukowo-badawcza spe³niaj¹ca
kryteria zaliczania do œrodków trwa³ych

wartoœæ brutto
stan w dniu 31 XII

4

umorzenie 5

otrzymana nieodp³atnie w roku
sprawozdawczyma) 6

Ogólna liczba osób zatrudnionych w jednostceb) c) (stan w dniu 31 XII) 7

Dzia³ 5. Dane uzupe³niaj¹ce

a) Bez aparatury wymienionej w notce “c” w dziale 1 przeniesionej w ci¹gu roku do œrodków trwa³ych. b) Pe³no- i niepe³nozatrudnionych.
c) Prosimy wype³niaæ tylko w sprawozdaniu zbiorczym.

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

...................................................................
(miejscowoœæ, data)

.........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie

Liczba osób
(stan w dniu 31 XII) Wynagrodzenia

bruttoa)b)

pe³noza-
trudnionych

ogó³em w tys. z³ogó³em w tym
kobiety

liczba pe³no-
zatrudnionych
(z rubryki 1)

0 1 2 3 4

Ogó³em (wiersze od 2 do 8) 1

Z tytu³em naukowym profesora 2

Ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego 3

doktora 4

Z wykszta³-
ceniem

wy¿szym (z tytu³em zawodowym
magistra, in¿yniera, lekarza, licencjata) 5

policealnym (pomaturalnym) i œrednim
zawodowym 6

œrednim ogólnokszta³c¹cym 7

innym 8

a) Prosimy wype³niaæ tylko w sprawozdaniu zbiorczym. b) Pe³ne wynagrodzenia (ze wszystkich rodzajów dzia³alnoœci jednostki, tzn.
dydaktycznej, B+R i pozosta³ych).

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Wykaz dziedzin nauk

Lp. Wyszczególnienie Symbol dziedziny

1 Nauki matematyczno-fizyczne i astronomia 10.A

2 Nauki chemiczne 10.B

3 Nauki o Ziemi 10.C

4 Nauki biologiczne i œrodowiska naturalnego 10.D

5 Nauki leœne, rolnicze i weterynaryjne 10.E

6 Nauki medyczne (³¹cznie z medycyn¹ stomatologiczn¹, farmacj¹
i wychowaniem fizycznym) 10.F

7 Nauki techniczne 10.G

8 Pozosta³e nauki przyrodnicze i techniczne 10.H

9 Nauki ekonomiczne 20.A

10 Nauki prawne 20.B

11 Filozofia, religioznawstwo i teologia 20.C

12 Jêzykoznawstwo i literaturoznawstwo 20.D

13 Bibliotekarstwo i informacja naukowo-techniczna 20.E

14 Archeologia i historia 20.F

15 Kulturoznawstwo i sztuki piêkne 20.G

16 Psychologia, socjologia i pedagogika 20.H

17 Pozosta³e nauki humanistyczne i spo³eczne 20.I

Za³¹cznik do formularza PNT-01/s



 
OBJAŚNIENIA  

do formularza PNT-01/s  za rok  2004      
 
 

Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojo-
wej (B+R) na formularzach PNT-01 i PNT-01/s (muta-
cja dla szkół wyższych) służy do oceny potencjału 
naukowo-badawczego kraju i do opracowania rachunku 
satelitarnego nauki, stanowiącego uszczegółowienie 
rachunków narodowych gospodarki narodowej w za-
kresie działalności B+R. Obejmuje ono informacje w 
zakresie tematycznym dostosowanym do standardów 
międzynarodowych, zawartych w podręczniku metodo-
logicznym zwanym  Frascati Manual, stosowanych w 
krajach członkowskich Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej. 
 

Działalność badawcza i rozwojowa (badania i eks-
perymentalne prace rozwojowe) są to systematycznie 
prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia 
zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i 
społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych 
zastosowań dla tej wiedzy. Działalność B+R odróżnia 
od innych rodzajów działalności dostrzegalny element 
nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub tech-
nicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w 
sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy 
(patrz także objaśnienia do wierszy 01-03 w dziale 5). 

 
W przypadku posiadania przez szkołę wyższą filii 

lub oddziałów znajdujących się na terenie innych wo-
jewództw aniżeli siedziba centrali, należy sporządzić 
oprócz zbiorczego sprawozdania dla całej jednostki, 
także odrębne sprawozdania dla poszczególnych woje-
wództw, w których te filie czy oddziały  się znajdują. 
Sprawozdania te należy dołączyć do sprawozdania 
zbiorczego. 
 

Szkoła wyższa powinna sporządzić i przekazać do 
właściwego urzędu statystycznego zarówno zbiorcze 
sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej 
całej szkoły, jak również jednostkowe sprawozdania 
podstawowych (w rozumieniu statutów szkół wyż-
szych) jednostek organizacyjnych.  
 

Szkoły wyższe, których wszystkie jednostki organi-
zacyjne prowadzą badania w jednej, tej samej dziedzi-
nie nauk wypełniają tylko sprawozdanie zbiorcze dla 
całej uczelni. Prosimy także określić dziedzinę lub 
dziedziny nauk dla jednostek pozawydziałowych. 
 
Dział 1. Nakłady wewnętrzne na działalność  B+R i  

źródła finansowania  
 

W dziale 1 należy wykazywać nakłady finansowe 
poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na 
działalność B+R wykonaną wewnątrz szkoły wyższej. 
W dziale tym nie należy uwzględniać nakładów zwią-
zanych z innymi rodzajami działalności  prowadzonymi  
przez  jednostkę,  takimi jak: działalność wspomagająca 
badania, działalność dydaktyczna, produkcyjna i usłu-
gowa. 

W wierszu 01 podaje się nakłady wewnętrzne, 
czyli nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na 
prace B+R wykonane w szkole wyższej, niezależnie od 
źródła pochodzenia środków.  Nakłady wewnętrzne na 
prace B+R obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i 
nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z dzia-
łalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych 
środków. Nakłady te podaje się w ujęciu brutto, nawet 
jeśli aktualne koszty mogły być niższe z powodu ulg 
czy rabatów przyznanych po wykonaniu prac B+R. 
 

W wierszu 02 podaje się nakłady bieżące ogółem 
poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na 
działalność B+R. Są to nakłady osobowe (wyjaśnienie 
pojęcia nakładów osobowych podano w objaśnieniach 
do wiersza 03), a także  koszty zużycia materiałów, 
przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych 
(innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi 
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, teleko-
munikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne 
itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty 
obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążają-
ce koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe 
i ekwiwalenty na  rzecz pracowników - w części, w 
której dotyczą działalności  B+R.  Nakłady bieżące  
ogółem  nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a 
także podatku VAT. 

 
Inaczej niż w latach poprzednich (do 2002 r.), do 

nakładów bieżących nie należy zaliczać kosztów za-
kupu lub wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej spełniającej kryteria zaliczania do środ-
ków trwałych, niezbędnej do wykonania określo-
nych prac B+R, lecz zgodnie z Rozporządzeniem 
Przewodniczącego KBN z dnia 30.XI.2001 r., § 13 , 
do czasu zakończenia tych prac nie ujętej w ewiden-
cji środków trwałych jednostki.   
 

W wierszu 03 podaje się nakłady osobowe związa-
ne z działalnością B+R poniesione przez jednostkę w 
roku sprawozdawczym. Nakłady te obejmują: wyna-
grodzenia brutto (osobowe, bezosobowe i honoraria 
oraz nagrody i wypłaty z zysku do podziału), narzuty na 
wynagrodzenia obciążające zgodnie z przepisami pra-
codawcę, w tym ubezpieczenia społeczne, a także sty-
pendia uczestników studiów doktoranckich prowadzą-
cych prace B+R. Do nakładów osobowych nie należy 
wliczać kosztów pracy osób świadczących usługi po-
średnie, nie uwzględnianych w danych o personelu 
B+R (np. pracowników ochrony i administracji, biblio-
tek centralnych, wydziałów informatycznych),  które to 
koszty w części przypadającej na działalność B+R są 
włączane do nakładów bieżących wykazywanych w 
wierszu 02.  
  

W wierszu 04 podaje się koszty zużycia materia-
łów pomniejszone o wartości podlegających wycenie, 



przyjętych do magazynu lub sprzedanych odpadów 
użytkowych, także opakowań.  

W wierszu 05 podaje się zużycie energii, w tym pa-
liw i gazów technicznych.  
 

W wierszach  od 06 do 11 podaje się nakłady in-
westycyjne poniesione w roku  sprawozdawczym  na 
środki trwałe, związane z działalnością B+R: ogółem 
(wiersz 06) oraz według rodzajów środków trwałych 
(wiersze 07, 08 i 11).   W wierszach tych należy podać 
informacje o nakładach na nowe środki trwałe, nakła-
dach na zakup (przejęcie) używanych środków trwałych 
oraz na pierwsze wyposażenie inwestycji nie zaliczane 
do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyj-
nych.  Wartość nakładów  inwestycyjnych powinna 
obejmować zarówno nakłady na środki trwałe związane 
z działalnością B+R oddane do użytku w roku spra-
wozdawczym, jak też nakłady poniesione w tym okre-
sie na inwestycje nie zakończone (tj. na przyszłe środki 
trwałe związane z działalnością B+R). Do klasyfikowa-
nia nakładów inwestycyjnych według rodzajów środ-
ków trwałych należy posługiwać się aktualnie obowią-
zującą Klasyfikacją Środków Trwałych. 
      
     W wierszu 09 należy podać wartość zakupu w roku 
sprawozdawczym aparatury naukowo-badawczej zali-
czonej do środków trwałych, łącznie z aparaturą speł-
niającą kryteria zaliczania do środków trwałych. 

 
W wierszach od 13 do 20 podaje się nakłady we-

wnętrzne faktycznie poniesione w roku sprawozdaw-
czym na działalność B+R według źródeł pochodzenia 
środków.   

 
W wierszu 13 należy wykazać środki na prace B+R 

pochodzące z budżetu państwa (Komitet Badań Na-
ukowych i inne resorty) ze wszystkich strumieni finan-
sowania (finansowanie: badań własnych szkół wyż-
szych, kosztów realizacji inwestycji służących potrze-
bom badań naukowych lub prac rozwojowych, projek-
tów badawczych, itd.). 

 
      W wierszach od 14  do 17 należy podać środki 
otrzymane za prace B+R od instytucji krajowych: pla-
cówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwo-
jowych, szkół wyższych, przedsiębiorstw i prywatnych 
instytucji niedochodowych (patrz objaśnienia do wier-
sza 17). Podając dane w wierszach od 14 do 17 nale-
ży kierować się pierwotnym pochodzeniem  środ-
ków. Oznacza to, że w  wierszach tych  należy poda-
wać tylko te, spośród środków otrzymanych od wy-
mienionych instytucji, które były środkami własny-
mi tych instytucji (patrz objaśnienia do wiersza 20). 
Środki, które jednostka sprawozdawcza uzyskała za 
prace B+R jako podwykonawca, lecz  które to  środ-
ki instytucje zamawiające otrzymały z budżetu  pań-
stwa (np. jako tzw. grant z Komitetu Badań Nauko-
wych na realizację określonego projektu badawcze-
go), należy wykazać w wierszu 13 jako środki budże-
towe.  
 

W  wierszu 17 podaje się środki finansowe wydat-
ko-wane w roku sprawozdawczym na prace B+R,  
pochodzące od prywatnych instytucji niedochodowych, 

tzn. instytucji nie nastawionych na zysk. Do prywat-
nych instytucji niedochodowych zalicza się fundacje 
(np. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej), partie poli-
tyczne, związki zawodowe, związki konsumentów, 
towarzystwa i stowarzyszenia (zawodowe, naukowe, 
religijne itp.) oraz osoby fizyczne i organizacje zajmu-
jące się promocją, finansowaniem lub  innymi formami 
wspomagania badań naukowych. 
 
      W wierszu 18 należy podać środki otrzymane z 
organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicz-
nych, w tym środki na projekty badawcze realizowane 
w zakresie: programów ramowych Unii Europejskiej 
(the EU Framework Programms for Research and 
Technological Development), programu EUREKA (Eu-
ropean Research Co-ordination Agency - the EUREKA 
initiative), programu COST (European Co-operation in 
the Field of Scientific and Technical Research), itp. 
 

W wierszu 20 podaje się środki własne jednostki, 
wydatkowane w roku sprawozdawczym na działalność 
B+R. Przez środki własne należy rozumieć środki fi-
nansowe uzyskane ze sprzedaży patentów, praw 
ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzo-
rów użyt-kowych, projektów racjonalizatorskich stano-
wiących własność jednostki oraz innych osiągnięć na-
ukowych i technicznych, prac z zakresu działalności 
ogólnotechnicznej, prac wdrożeniowych (w tym nadzo-
ru autorskiego) i  produkcji doświadczalnej, unikalnych 
urządzeń, aparatury i przedmiotów majątkowych oraz 
środki z odpłatnej działalności diagnostycznej, leczni-
czej, rehabilitacyjnej, artystycznej, doświadczalnej, itp. 
i z pozostałej działalności gospodarczej i usługowej, a 
także środki z udziałów w działalności podmiotów go-
spodarczych, środki z darowizn, zapisów, spadków i 
ofiarności publicznej oraz z odsetek od lokat banko-
wych. 
 
Dział 2. Nakłady zewnętrzne na działalność B+R i  

źródła nabycia 
 
     W dziale 2 w wierszach od 1 do 9 podaje się na-
kłady zewnętrzne na działalność B+R, poniesione w 
roku sprawozdawczym na prace B+R wykonane poza 
jednostką sprawozdawczą przez innych wykonawców 
(podwykonawców) krajowych i od nich nabyte oraz 
nak-łady poniesione przez jednostkę sprawozdawczą na 
prace B+R wykonane za granicą według źródeł ich 
nabycia. Do nakładów zewnętrznych zalicza się rów-
nież składki oraz inne środki przekazywane na rzecz 
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń nauko-
wych, takich jak np.: CERN, ESF, Zjednoczony Insty-
tut Badań Jądrowych, itp. (w części dotyczącej działal-
ności B+R).   
 
Dział 3.  Zatrudnieni w działalności  B+R  i  ich  wy-

nagrodzenia według  grup stanowisk  
 

Dział 3 dotyczy wyłącznie pracowników związa-
nych bezpośrednio z działalnością B+R, przeznaczają-
cych na tę działalność co najmniej 10% swojego czasu 
pracy.  

 



W przypadku szkół wyższych niepaństwowych nie 
należy uwzględniać tych zatrudnionych, dla których nie 
jest to główne miejsce pracy; prosimy ująć ich jedynie 
w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. 

 
W wierszu 1 podaje się liczbę osób związanych z 

działalnością B+R, będących w stanie ewidencyjnym 
jednostki w dniu 31 XII, dla których jednostka jest 
głównym miejscem pracy, zatrudnionych na podsta-
wie stosunku pracy. Zalicza się tu osoby wykonujące 
pracę w Polsce, a także za granicą na rzecz jednostek, w 
których zostały zatrudnione, niezależnie od czasu trwa-
nia tego zatrudnienia, skierowane za granicę w celach 
badawczych. Dane podaje się bez przeliczania 
zatrudnionych na pełne etaty. 
 

W wierszu 3 podaje się liczbę pełnozatrudnionych 
związanych z działalnością B+R, będących w stanie 
ewidencyjnym jednostki w dniu 31 XII. Za pełnoza-
trudnionych należy uważać osoby, z którymi została 
zawarta umowa o pracę na czas określony lub  nie okre-
ślony, które pracują w pełnym wymiarze godzin pracy 
obowiązującym na danym stanowisku pracy w danej 
instytucji i są wynagradzane z osobowego funduszu 
płac.  
 

W wierszach 5 i 6 podaje się liczbę zatrudnionych 
w działalności B+R w roku sprawozdawczym, łącznie z 
wykonującymi prace B+R na podstawie umowy zlece-
nia lub umowy o dzieło - w jednostkach przeliczenio-
wych zwanych ekwiwalentami pełnego czasu pracy.  
 

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) lub oso-
bo-lata są to jednostki przeliczeniowe służące do usta-
lenia faktycznego zatrudnienia w działalności B+R.  
Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania  
liczby personelu B+R, wynikającego z faktu, że wiele 
osób związanych z tą działalnością część swojego czasu 
pracy przeznacza na zajęcia inne niż B+R, takie jak np.: 
zajęcia dydaktyczne ze  studentami, praca administra-
cyjna,  służba zdrowia, kontrola jakości itp., a część 
osób pracuje w  wymiarze mniejszym niż pełny etat 
bądź rozpoczyna pracę w danej instytucji lub rezygnuje 
z niej  w trakcie roku kalendarzowego. Jeden ekwiwa-
lent pełnego czasu pracy oznacza jeden osobo-rok po-
święcony wyłącznie na działalność B+R.  Zatrudnienie 
w  działalności B+R w  ekwiwalentach pełnego czasu 
pracy należy ustalić na podstawie proporcji czasu prze-
pracowanego przez poszczególnych pracowników w 
ciągu roku sprawozdawczego przy pracach B+R do 
pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji 
na danym  stanowisku  pracy,  posługując się przy tym  
następującymi przykładami: 

 
• pracownik pracujący na całym etacie poświęcający 

w ciągu roku sprawozdawczego na działalność B+R: 
 
a) 90% lub więcej ogólnego czasu pracy        - 1,0 EPC                  
 
b)  75% ogólnego czasu pracy         - 0,75 EPC  
     (w zaokrągleniu: 0,8)   
c)  50% ogólnego czasu pracy                        - 0,5 EPC 
  

• pracownik pracujący na 0,5 etatu i poświęcający na 
działalność B+R:  

a) a)  90% lub więcej swojego ogólnego czasu pracy                          
- 0,5 EPC 
 
 

b) 50% swojego ogólnego czasu pracy         - 0,25 EPC 
       (w zaokrągleniu: 0,3) 
• pracownik zatrudniony w danej jednostce w roku 

sprawozdawczym przez 6 miesięcy na całym etacie i 
poświęcający 90% lub więcej swojego ogólnego 
czasu pracy na działalność B+R             - 0,5 EPC 

      
• osoba wykonująca prace B+R na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło - pełny, faktyczny czas 
pracy w roku sprawozdawczym ze wszystkich 
umów, podany jako odpowiedni ułamek rocznego 
czasu pracy. 

 
    Przy wyliczaniu EPC nie należy odejmować urlopów 
wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych 
nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bez-
płatnymi). W przypadku pracowników naukowo-
dydaktycznych przy wyliczaniu EPC nie należy 
uwzglę-dniać pensum dydaktycznego. 
 

W przypadku braku odpowiedniej ewidencji do-
puszcza się możliwość zastosowania szacunków w 
oparciu o wielkość nakładów osobowych. 
 

Liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy wyka-
zana w wierszach 5 i 6 w zasadzie powinna być 
mniejsza lub co najwyżej równa liczbie osób wyka-
zanej w wierszu 1, o ile jednostka nie zatrudniała 
pracowników na umowy zlecenia lub umowy o dzie-
ło. 
 

W rubryce 2 wykazuje się pracowników naukowo-
badawczych związanych z działalnością B+R.  Do ka-
tegorii tej  należy zaliczać: 

 
• pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych 

(profesorowie, docenci, adiunkci, asystenci) oraz 
naukowo-technicznych z wykształceniem wyższym,  

 
• uczestników studiów doktoranckich  prowadzących 

prace B+R. 
 

W rubryce 3 wykazuje się techników i - w dziedzi-
nie nauk społecznych i humanistycznych - pracowni-
ków równorzędnych związanych z działalnością B+R. 
Do kategorii tej należy zaliczać pracowników nauko-
wo-technicznych z wykształceniem średnim i policeal-
nym (pomaturalnym). 
 

W rubryce 4 wykazuje się pozostały personel zwią-
zany z działalnością B+R. Do kategorii tej należy zali-
czać pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 
administracyjno-ekonomicznych uczestniczących w 
realizacji prac B+R lub bezpośrednio z nimi związa-
nych. Do grupy tej zalicza się także personel zajmujący 
się głównie sprawami finansowymi i kadrowymi, o ile 
wiążą się one bezpośrednio z działalnością B+R. Nie 



zalicza się tu personelu świadczącego usługi pośrednie, 
takiego jak np. personel stołówek, personel zajmujący 
się utrzymaniem czystości czy straż przemysłowa. 
 
    W wierszu 7 wykazuje się pełne (tzn. dotyczące 
wszystkich  rodzajów  działalności   prowadzonej   
przez  
jednostkę)   wynagrodzenia brutto pracowników peł-
nozatrudnionych związanych z działalnością B+R 
(patrz wiersz 3) - z wyłączeniem uczestników studiów 
doktoranckich prowadzących prace B+R - obejmujące 
wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowymi wyna-
grodzeniami rocznymi, bez wynagrodzeń dla pracowni-
ków obcych. 
 
Dział 4. Zatrudnieni w działalności B+R i ich wyna-

grodzenia według poziomu wykształcenia  
 

W dziale 4 podaje się liczbę osób związanych z 
dzia-łalnością B+R, będących w stanie ewidencyjnym 
jednostki w dniu 31 XII, według poziomu wykształce-
nia. Dane w wierszu 1, rubryka 1 powinny być zgodne 
z danymi w dziale 3, wiersz 1, rubryka 1. 
 

W wierszach od 2 do 8, w rubrykach 1 i 2 podaje 
się odpowiednio liczby osób z tytułem naukowym pro-
fesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego i 
doktora oraz z wykształceniem: 

 
• wyższym, tzn. posiadające tytuł zawodowy magi-

stra, inżyniera, lekarza lub licencjata (licencjat jest 
tytułem zawodowym nadawanym   absolwentom  
wyższych  zawodowych studiów humanistycznych i 
matematyczno-przyrodniczych, społecznych, eko-
nomicznych, wychowania fizycznego, turystyki, re-
kreacji, rehabilitacji ruchowej oraz  medycznej - z 
wyjątkiem lekarskich i stomatologicznych),  

 
• policealnym (pomaturalnym) i średnim zawodowym 

(łącznie z zasadniczym zawodowym),  
  
• średnim ogólnokształcącym,  
 
• pozostałym (w tym podstawowe i niepełne podsta-

wowe).  
 

Osoby związane z działalnością B+R należy zaliczać 
do właściwych kategorii na podstawie najwyższego 
posiadanego przez nie poziomu wykształcenia (tytułu, 
stopnia naukowego). 

 
     W wierszach od 2 do 5 w rubryce 3 podaje się 
pełne wynagrodzenia brutto osób z wykształceniem  
wyższym  zatrudnionych  w  działalności B+R, wyka-
zanych  w  dziale 3, wiersz 3, według  poziomu wy-
kształcenia, z wyłączeniem uczestników studiów dokto-
ranckich prowadzących prace B+R. 
  
Dział 5. Dane uzupełniające 
 

W wierszu 1 podaje się nakłady bieżące przypadają-
ce na badania podstawowe. Badania podstawowe są to 
prace  teoretyczne  i eksperymentalne, podejmowane 

przede wszystkim w celu zdobycia lub poszerzenia 
wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, nie ukie-
runkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zasto-
sowań praktycznych. 
 

W wierszu 2  podaje się nakłady bieżące przypada-
jące na badania stosowane. Badania stosowane są to 
prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej 
wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. 
Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zasto-
sowań praktycznych dla wyników badań podstawo-
wych  bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwa-
lających na osiągnięcie z góry założonych celów prak-
tycznych. Wynikami badań stosowanych są modele 
próbne wyrobów, procesów czy metod.  

 
W wierszu 3 podaje się nakłady bieżące przypadają-

ce na prace rozwojowe. Prace rozwojowe są to prace w 
szczególności: konstrukcyjne, technologiczno-
projektowe oraz doświadczalne, polegające na zastoso-
waniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom 
badawczym lub jako wynik  doświadczenia praktycz-
nego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia 
istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, 
systemów czy usług, łącznie  z przygotowaniem proto-
typów oraz instalacji pilotowych. Kategoria ta  nie wy-
stępuje w za-sadzie w dziedzinie nauk humanistycz-
nych. W wierszu tym nie należy wykazywać nakładów 
na prace wdrożeniowe, których nie zalicza się do dzia-
łalności B+R. 
 

W wierszu 4 podaje się wartość ewidencyjną, figu-
rującą w księgach, tzn. bez potrącenia umorzeń, apara-
tury naukowo-badawczej zaliczonej do środków trwa-
łych, stosowanej przy pracach B+R, według stanu w 
dniu 31 XII. Do aparatury naukowo-badawczej zali-
cza się zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych 
lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i 
wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyż-
szych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku 
do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyj-
nych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-
badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i 
innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio 
do realizacji prac B+R. 
 

W wierszu 5 należy podać wartość umorzenia apa-
ratury naukowo-badawczej wykazanej w wierszu 4, 
według stanu w dniu 31 XII. 
  

W wierszu 6 należy podać wartość aparatury na-
ukowo-badawczej zaliczonej do środków trwałych, 
otrzymanej nieodpłatnie w roku sprawozdawczym (na 
przykład w formie darowizny). 
  

PROSIMY O ZACHOWANIE ZGODNOŚCI 
RACHUNKOWEJ SUM DANYCH ZE SPRA-
WOZDAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
SZKOŁY WYŻSZEJ ZE SPRAWOZDANIEM 
ZBIORCZYM. 

 
 

     


