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Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

Dział 0. Przeważający rodzaj działalności, na rzecz którego jednostka prowadzi prace B+R
Dział 1. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R i źródła finansowania.
Dział 2. Nakłady zewnętrzne na działalność B+R 
Dział 3. Zatrudnieni w działalności B+R i ich wynagrodzenia wg poziomu wykształcenia 
Dział 4. Zatrudnieni w  w działalności B+R i ich wynagrodzenia według grup stanowisk
Dział 5. Dane uzupełniające

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, w których:
- liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej,  a  rodzaj działalności zaklasyfikowany jest wg PKD jako 
działalność w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (dział 73),
- liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej 
podstawowej działalności, zaklasyfikowanej wg PKD jako górnictwo (działy 10-14) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (działy 15-37) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (działy 40 i 
41),  do których zwrócą się urzędy statystyczne,
- liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej 
podstawowej działalności zaklasyfikowanej wg PKD do działalności w zakresie rolnictwa, łowiectwa włączając 
działalność usługową  (dział 01), leśnictwa,  włączając działalność usługową (dział 02), budownictwa (dział 
45), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (działy 60-64), pośrednictwo finansowe (działy 65-67), 
do których zwrócą się urzędy statystyczne,
- prowadzone są prace badawczo-rozwojowe obok innej podstawowej działalności, zaklasyfikowanej wg PKD 
jako: informatyka (dział 72), szpitalnictwo (klasa 85.11), działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i 
profesjonalnych i (grupa 91.1), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (klasa 91.33), działalność bibliotek publicznych (podklasa 92.51.A), działalność bibliotek 
innych niż publiczne (podklasa 92.51.B), działalność archiwów (podklasa 92.51.C) i działalność muzeów 
(podklasa 92.52.A), działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz  naturalnych obszarów i obiektów 
chronionej przyrody (podklasa 92.53.Z), bez względu na liczbę pracujących, do których zwrócą się urzędy 
statystyczne.
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