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Co to jest biotechnologia? 

Interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się zmianą materii Ŝywej i nieoŜywionej 

poprzez wykorzystanie organizmów Ŝywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, 

a takŜe modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług (MNiSW, 2007). 
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1.  Działalność w dziedzinie biotechnologii 
 

 

Rodzaje stosowanych technik 

w biotechnologii 
 

Czy w roku 2011 w  przedsiębiorstwie wykorzystywano 
metody biotechnologiczne Czy  

przedsiębiorstwo 
ma zamiar 

wykorzystywać  
metody 

biotechnologiczne 
w ciągu 

następnych 3 lat? 

zarówno w 
działalności 

B+R, jak i do 
bieŜącej 

produkcji 

tylko 

w 
działalności 

B+R 

do 
działalności 

produkcyjnej 

0 1 2 3 4 

DNA /RNA– genomika, farmakogenomika, 

sondy DNA, inŜynieria genetyczna, 

sekwencjonowanie/synteza/amplifikacja 

DNA/RNA, ekspresja genów, technologia 

antysensowna 

01 

    

Białka i inne cząstki – 

sekwencjonowanie/synteza/inŜynieria białek i 

peptydów, poprawa metod transportu duŜych 

cząsteczek leków, proteomika, izolacja i 

oczyszczanie, przekazywanie sygnałów,  

identyfikacja receptorów komórkowych  

02 

    

Komórki, kultury komórkowe i inŜynieria 
komórkowa– kultury komórkowe i tkankowe, 

inŜynieria tkankowa,  fuzja komórkowa, 

szczepionki i immunizacja, manipulacje na 

zarodkach 

03 

    

Techniki procesów biotechnologicznych –  
biosynteza  z wykorzystaniem bioreaktorów, 

bioinŜynieria, biokataliza, bioprocesowanie, 

bioługowanie, biospulchnianie, wybielanie za 

pomocą środków biologicznych, 

bioodsiarczanie, bioremediacja, biofiltracja 

04 

    

Geny i wektory RNA – terapia genowa, 

wektory wirusowe 

 

05 

    

Bioinformatyka - tworzenie genomowych/ 

białkowych  baz danych,  modelowanie 

złoŜonych procesów biologicznych, biologia 

systemowa  

06 

    

Nanobiotechnologia – zastosowanie narzędzi i 

procesów nano/mikroproduktów do 

konstrukcji  urządzeń  do badań biosystemów  

oraz w transporcie leków,  udoskonalenia  

diagnostyki  itd.  

07 

    

Inne: prosimy wymienić jakie: 

 

 

 

 

08 

    

 
Ob j aśn i en i e : Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednich wierszach w rubrykach 

  Jeśli zaznaczono „X” w jednym z wierszy kolumny 1, 2 lub 3 → prosimy  przejść do pkt 2. 

  Jeśli nie zaznaczono „X” w Ŝadnym z wierszy kolumn 1, 2 lub 3 → prosimy przejść do pkt 12. 
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2. Status działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwie 
 

 

Obszar zastosowania biotechnologii 
 

 

Działalność 

B+R 

Próby 

przedkliniczne/

wstępne próby 

produkcyjne 

Regularne 

próby 

kliniczne/ 

pełne próby 

produkcyjne 

Produkcja 

komercyjna 

0 1 2 3 4 
Ochrona zdrowia – terapie 

z  zastosowaniem związków  

wielkocząsteczkowych, produkcja 

przeciwciał monoklonalnych  

z wykorzystaniem technologii rDNA 

01 

    

Ochrona zdrowia – inne terapie, 

sztuczne substraty, diagnostyka  

i technologie wprowadzania leków itd. 
02 

    

Ochrona zdrowie zwierząt  
– diagnozowanie, szczepienie i leczenie 

zwierząt     
03 

    

Genetycznie modyfikowana 
biotechnologia rolnicza – nowe 

 odmiany GM roślin, zwierząt 

i mikroorganizmów 

04 

    

Niegenetycznie modyfikowana 
biotechnologia rolnicza – rozwój  
nowych odmian niegenetycznie 

modyfikowanych roślin, zwierząt lub 

mikroorganizmów z zastosowaniem 

technik biotechnologicznych,  

biopestycydowe kontrole itd. 

05 

    

Odzyskiwanie naturalnych 
surowców i produkty leśne – energia, 

kopalnictwo, produkty leśne itd. 
06 

    

Środowisko –  diagnostyka,  

bioremediacja, usuwanie odpadów, 

czysta  produkcja itd. 

07 

    

Przetwarzanie przemysłowe 
– Ŝywność, kosmetyki,  paliwa, dział 

chemikalia (np. enzymy), tworzywa 

sztuczne itd. 

08 

    

Bioinformatyka - tworzenie 
genomowych/ białkowych  baz danych,  

modelowanie złoŜonych procesów 

biologicznych, biologia systemowa 

09 

    

Niespecyficzne zastosowania  
– wyposaŜenie dla laboratoriów 

 

10 

    

Inne: prosimy wymienić jakie: 

 

 

 

 
 

11 

    

Który obszar działalności w dziedzinie 
biotechnologii dominuje w państwa 
przedsiębiorstwie? (proszę wpisać numer 

wiersza) 

12 

  

 
Ob j aśn i en i e : Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednich wierszach w rubrykach 

. 
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3. Zatrudnieni ogółem w przedsiębiorstwie, w tym w dziedzinie biotechnologii 
 

Wyszczególnienie Ogółem 

Osoby zatrudnione w dziedzinie biotechnologii 

ogółem 

które poświęcają większą część swojego czasu 

pracy na 

działalność B+R inną działalność 

0 1 2 3 4 

Liczba osób 

(w dniu 31 XII 2011 r.) 
01 

    

Liczba ekwiwalentów 

pełnego czasu pracy (EPC) 02 x x 
  

 

 

 

 

4. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii według poziomu 
wykształcenia i rodzajów stanowisk pracy (liczba osób w dniu 31 XII 2011 r.) 

 

Poziom wykształcenia Ogółem 

Liczba zatrudnionych osób według stanowiska pracy 

działalność 

B+R 
produkcja marketing administracja 

ogółem 
w tym 

kobiet 
ogółem w tym 

kobiet 
ogółem w tym 

kobiet 
ogółem w tym 

kobiet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem (wiersze 02+03+04+05+06+07) 01          

z tego 

Z tytułem naukowym 

profesora 
02          

Ze stopniem 

naukowym 

dr 03          

dr hab. 04          

Pozostałe 

z wykształceniem 

wyŜszym 

05          

Z wykształceniem 

policealnym i średnim 
06          

Z wykształceniem innym 07          

Liczba ekwiwalentów pełnego 

czasu pracy (EPC) 
08          
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5. Nakłady wewnętrzne ogółem w przedsiębiorstwie, w tym  w dziedzinie 
biotechnologii według źródeł finansowania i obszaru zastosowania technik 
biotechnologicznych 

 

Wyszczególnienie 
Kwota 

(w tys. zł, ze znakiem 
po przecinku) 

Nakłady ogółem 1  

w tym  nakłady na działalność B+R 1.1  

Nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii (wiersze  3+4+5+6+7+8) 2  

w tym nakłady na działalność B+R 2.1  

Z nakładów  

na działalność  

w dziedzinie 

biotechnologii (wiersz 2)  

przypada na 

środki własne 3  

środki otrzymane z budŜetu państwa 4  

środki pozyskane z zagranicy 5  

fundusze strukturalne i inne europejskie 6  

środki prywatnych instytucji niedochodowych 7  

kredyty bankowe 8  

Z nakładów 

na działalność  

w dziedzinie 

biotechnologii  

(wiersz 2)  przypada na 

obszary zastosowań 

biotechnologii 

ochrona zdrowia ludzi 9  

ochrona zdrowia zwierząt 10  

biotechnologia rolnicza 11  

odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne 12  

środowisko 13  

przetwarzanie przemysłowe 14  

bioinformatyka 15  

niespecyficzne zastosowania 16  

inne 17  

 

6. Wartość sprzedaŜy wyrobów i usług produkowanych przez przedsiębiorstwo, 
w tym biotechnologicznych 

 

Wyszczególnienie 

Wartość sprzedaŜy w cenach realizacji 
(w tys. zł, ze znakiem po przecinku) 

ogółem 
w tym sprzedaŜ na rynek  

krajowy zagraniczny 

0 1 2 3 

Ogółem 1    

w tym wyroby i usługi 

biotechnologiczne 
1.1    
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7. Zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty w dziedzinie biotechnologii 
 

Kraj 

 
Liczba 

zgłoszonych 
wynalazków 

 

Liczba 
uzyskanych 

patentów 

Numery patentów  
(oddzielone średnikiem) 

0 1 2 3 

Ogółem 01    

w 

tym 

Polska 02    

Kraje Unii Europejskiej 03    

Europejski Urząd 

Patentowy 
04    

Stany Zjednoczone 

Ameryki 
05    

Inne kraje 

pozaeuropejskie 
06    

 

8. Które z poniŜszych czynników stanowiły barierę w działalności B+R w dziedzinie 
biotechnologii lub/i w komercjalizacji rozwiązań biotechnologicznych 
w przedsiębiorstwie  

 

Rodzaj czynnika Działalność B+R 
Komercjalizacja 

wyników prac B+R 

0 1 2 

Uzyskanie funduszy 01 
  

Koszty innowacji 02 
  

Dostępność wykwalifikowanego 

personelu 
03 

  

Dostępność do informacji  

nt. nowych technologii 
04 

  

Brak rynku zbytu 05 
  

Regulacje prawne 06 
  

Regulacje podatkowe 07 
  

Ochrona własności 

intelektualnej 
08 

  

Współpraca z innymi 

jednostkami 
09 

  

Reakcja klientów na nowe 

produkty 
10 

  

 
Ob j aśn i en i e : Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednich wierszach w rubrykach 

 



MN-02 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  7 /8 

 

 

9. Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii 
według obszaru zastosowania technik biotechnologicznych  
 

 

Wyszczególnienie 

Instytucje partnerskie według sektorów 

Przedsiębiorstwa 

Sektor 

rządowy i 

samorządowy 

Szkoły 

wyŜsze 

Prywatne 

instytucje 

niedochodowe 

Instytucje 

zagraniczne 

0 1 2 3 4 5 

ochrona zdrowia ludzi 01      

ochrona zdrowia zwierząt 02      

genetycznie modyfikowana 

biotechnologia rolnicza 
03      

niegenetycznie modyfikowana 

biotechnologia rolnicza 
04      

odzyskiwanie naturalnych 

surowców i produkty leśne 
05      

środowisko 06      

przetwarzanie przemysłowe 07      

bioinformatyka 08      

niespecyficzne zastosowania 09      

Objaśnienie: prosimy wpisać  liczbę instytucji partnerskich w odpowiednich wierszach i rubrykach 

 

 
10. Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii  

 

Wyszczególnienie 
w tys. zł ze znakiem po 

przecinku 

Nakłady zewnętrzne ogółem  (wiersze  02+03+04+05+06+07) 01 
 

z tego 

przypada 

na środki 

przekazane 

jednostkom naukowym PAN 02 
 

instytutom badawczym 03  

szkołom wyŜszym 04 
 

przedsiębiorstwom 05  

prywatnym instytucjom niedochodowym 06 
 

instytucjom zagranicznym 07 
 

 

 

11. Zakup patentów i licencji z dziedziny biotechnologii 
 

Wyszczególnienie Liczba 

Ogółem patenty i licencje 01  

z tego 
dostawcy krajowi 02  

dostawcy zagraniczni 03  
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12. Komentarz 
 
Dziękujemy za wypełnienie formularza. Prosimy o ewentualny komentarz albo sugestie 

odnoszące się do ulepszenia formularza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13. Dane o osobie odpowiedzialnej za wypełnienie formularza 
 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
 

E-mail 
 

Telefon 
 

Oświadczenie 
Oświadczam, Ŝe niniejszy  kwestionariusz został wypełniony/niewypełniony

**  

zgodnie z moją wiedzą z tego zakresu 

Data i podpis 
 

      ** Niepotrzebne skreślić. 
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Objaśnienia do formularza MN-02 
 
1. Działalność w dziedzinie biotechnologii 

 

NaleŜy zakreślić te rodzaje stosowanych metod biotechnologicznych, które są wykorzystywane  do 

prowadzenia działalności B+R lub do produkcji. 

 
Rubryka1 obejmuje zarówno działalność badawczą i rozwojową (B+R), jak i działalność 

produkcyjną. 

 

Rubryka 2 obejmuje wyłącznie prace (działalność) B+R – badania naukowe i eksperymentalne 

prace rozwojowe – są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu 

wiedzy,  jak równieŜ dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność B+R odróŜnia od 

innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja elementu niepewności. 

 

Rubryka 3 obejmuje wyłącznie działalność produkcyjną.   

 

2. Status działalności  w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwie 

 
NaleŜy wskazać te obszary zastosowań rozwiązań biotechnologicznych, które są wykorzystywane 

do prowadzenia działalności B+R,  produkcji próbnej i komercji.  

 
Rubryka 1 obejmuje działalność badawczą i rozwojową (patrz objaśnienia do punktu 1, kolumna 2).  

 

Rubryka  2 dotyczy celów, jakim jest osiągnięcie dalszych technicznych udoskonaleń produktu 

lub procesu, w tym uruchomienie pierwszej fazy produkcji, która jeszcze nie wymaga prób 

prowadzonych na potrzeby rynku.  

 

Rubryka  3  obejmuje rutynowe testowanie produktu na potrzeby rynku; w ochronie zdrowia są 

to regularne próby kliniczne wykonywane w czasie rutynowej opieki medycznej. 

 

Rubryka  4 obejmuje pełną produkcję połączoną z działaniem marketingowym podejmowanym 

w celu udziału w rynku. 

 

3. Zatrudnieni ogółem w przedsiębiorstwie, w tym w dziedzinie biotechnologii 

 

W  wierszu 1 rubryce 1 podaje się liczbę wszystkich pracowników będących w stanie 

ewidencyjnym przedsiębiorstwa w dniu 31 XII 2011 r.  dla których przedsiębiorstwo jest głównym 

miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zalicza się tu osoby wykonujące pracę 

w Polsce, a takŜe za granicą na rzecz przedsiębiorstwa, w którym zostały zatrudnione, niezaleŜnie od 

czasu trwania tego zatrudnienia. Dane podaje się bez przeliczania zatrudnionych na pełne etaty. 

 

W  wierszu 1 rubryce 2 wykazuje się osoby zatrudnione wyłącznie w dziedzinie biotechnologii 

(patrz objaśnienia do punktu 3, wiersz 1 rubryka 1). 

 

W wierszu 1 rubryce 3 podaje się liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w dziedzinie 

biotechnologii i poświęcających połowę lub większość swojego czasu pracy przede wszystkim 

działalności badawczej i rozwojowej (B+R).  

 
W wierszu 1 rubryce 4 podaje się liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w dziedzinie 

biotechnologii i poświęcających większą część swojego czasu pracy przede wszystkim innej 

działalności, np. produkcyjnej czy marketingowej. 
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W wierszu 2 rubryce 3 i 4 podaje się liczbę zatrudnionych w dziedzinie biotechnologii w roku 

sprawozdawczym, łącznie z wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło –  

w jednostkach przeliczeniowych, zwanych ekwiwalentami pełnego czasu pracy.  

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) lub osobolata są to jednostki przeliczeniowe słuŜące 

do ustalenia faktycznego zatrudnienia. Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania  liczby 

personelu, wynikającego z faktu, Ŝe wiele osób część swojego czasu pracy przeznacza na zajęcia inne 

takie jak np.: działalność B+R, prac administracyjna czy produkcyjna, kontrola jakości itp., a część 

osób pracuje w  wymiarze mniejszym niŜ pełny etat bądź rozpoczyna pracę w danej instytucji lub 

rezygnuje z niej  w trakcie roku kalendarzowego. Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza 

jeden osoborok poświęcony wyłącznie na daną  działalność.  Zatrudnienie w   ekwiwalentach pełnego 

czasu pracy naleŜy ustalić na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych 

pracowników w ciągu roku sprawozdawczego przy danych pracach 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 daną 

działalność: 

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) 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 daną działalność 0,5 EPC 

• osoba wykonująca dane prace 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 naleŜy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz 

innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).  

W przypadku braku odpowiedniej ewidencji dopuszcza się moŜliwość zastosowania szacunków     

na podstawie wielkości nakładów osobowych 

 

4. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii według poziomu 
wykształcenia i  rodzajów stanowisk pracy (liczba osób w dniu 31 XII 2011 r.) 

 

W punkcie 4 podaje się liczbę osób zatrudnionych w dziedzinie biotechnologii będących w stanie 

ewidencyjnym jednostki w dniu 31 XII 2011 r. według poziomu wykształcenia. Dane podaje się bez 

przeliczania zatrudnionych na pełne etaty.  

W kolejnych wierszach podaje się odpowiednio liczby męŜczyzn i kobiet: z tytułem naukowym 

profesora, stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego oraz z wykształceniem: 

• wyŜszym, tzn. posiadających tytuł zawodowy magistra, inŜyniera, lekarza lub licencjata (licencjat 

jest tytułem zawodowym nadawanym absolwentom wyŜszych zawodowych studiów 

humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, wychowania 

fizycznego, turystyki, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz  medycznej – z wyjątkiem lekarskich i 

stomatologicznych),  

• policealnym (pomaturalnym) i średnim zawodowym (łącznie z zasadniczym zawodowym),  

• innym (w tym podstawowym i niepełnym podstawowym), 

z podziałem według rodzajów stanowisk, na których są zatrudnione dane osoby. 

Osoby zatrudnione w dziedzinie biotechnologii naleŜy zaliczać do właściwych kategorii na podstawie 

najwyŜszego posiadanego przez nie poziomu wykształcenia (tytułu, stopnia naukowego). 
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Podając zatrudnionych według stanowisk w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) naleŜy 

uwzględnić objaśnienia z działu 2. 
 

5.   Nakłady wewnętrzne ogółem w przedsiębiorstwie, w tym w dziedzinie  biotechnologii 

 

Punkt dotyczy nakładów ogółem poniesionych w przedsiębiorstwie  na działalność w dziedzinie 
biotechnologii. 

 

W wierszu 1 naleŜy wykazać wszelkie wydatki, niezaleŜnie od źródeł finansowania, bieŜące 
i inwestycyjne, poniesione w roku sprawozdawczym na wszystkie rodzaje działalności.  

 

W wierszu 1.1 naleŜy podać wartość nakładów poniesionych na działalność badawczo- 
-rozwojową (B+R) (patrz objaśnienia do punktu 1, rubryka 2). 

 

W wierszu 2  naleŜy podać nakłady ogółem poniesione na działalność w dziedzinie biotechnologii. 

 wierszu 2.1 naleŜy podać wartość nakładów poniesionych na działalność badawczo- 
-rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii  

Nakłady na działalność B+R są to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R 
wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezaleŜnie od źródła pochodzenia środków; obejmują one 
zarówno nakłady bieŜące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, 
lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady bieŜące są to nakłady osobowe (wynagrodzenia 
brutto: osobowe, bezosobowe i honoraria oraz nagrody i wypłaty z zysku do podziału; narzuty na 
wynagrodzenia obciąŜające zgodnie z przepisami pracodawcę), a takŜe koszty zuŜycia materiałów,  
przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych obejmujące: obróbkę obcą, usługi 
transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, 
komunalne itp., koszty podróŜy słuŜbowych oraz pozostałe koszty obejmujące                w 
szczególności podatki i opłaty obciąŜające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe       i 
ekwiwalenty na rzecz pracowników - w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieŜące 
nie obejmują amortyzacji środków trwałych oraz podatku VAT. 

 

 

W wierszu 4 podaje się środki otrzymane bezpośrednio z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego lub innych resortów wraz ze  środkami pochodzącymi pośrednio z budŜetu państwa na 
prowadzenie działalności B+R a otrzymanych przez jednostkę sprawozdawczą jako podwykonawcę 
prac B+R od jednostek zamawiających te prace.  

 

W wierszu 5 naleŜy podać wydatki ze środków pozyskanych od jednostek i ośrodków 
zagranicznych, np. na finansowanie działalności innowacyjnej czy B+R. Fundusze pochodzące z 
poŜyczek zwrotnych nie powinny być tu wykazane, natomiast naleŜy wykazać środki z poŜyczek, co 
do których ustala się w odpowiednich porozumieniach, Ŝe (pod określonymi warunkami) mogą być 
darowane. 

W  wierszu 6  podaje się środki finansowe wydatkowane w roku sprawozdawczym pochodzące od 

prywatnych instytucji niedochodowych, tzn. instytucji nienastawionych na zysk. Do prywatnych 

instytucji niedochodowych zalicza się fundacje (np. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej), partie 

polityczne, związki zawodowe, związki konsumentów, towarzystwa i stowarzyszenia (zawodowe, 

naukowe, religijne itp.) oraz osoby fizyczne i organizacje zajmujące się promocją, finansowaniem lub  

innymi formami wspomagania badań naukowych. 

 

W wierszu 7 naleŜy podać wartość kredytów bankowych – krajowych i zagranicznych – 
przeznaczonych na działalność w dziedzinie biotechnologii. 

 

W wierszach od 9 do 17 naleŜy podać wysokość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w 

dziedzinie biotechnologii według obszarów zastosowań wyników prac badawczych i rozwojowych.  
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Ochrona zdrowie ludzi (wiersz 9) obejmuje działalność określona w Dz.2 w wierszach 01 i 02, 

biotechnologia rolnicza obejmuje działalność wyróŜnioną w wierszach 04 i 05.   

 

 

 

 

Uwaga: W przypadku braku ewidencji podstawowej umoŜliwiającej sporządzenie sprawozdania 
w pełnym zakresie dopuszcza się moŜliwość wykazania danych szacunkowych z odpowiednią 
adnotacją. 

 

 

 
6. Wartość sprzedaŜy wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwo, w tym 

biotechnologicznych 

Punkt  dotyczy wartości sprzedaŜy ogółem wszystkich wyrobów produkowanych przez 
przedsiębiorstwo, w tym biotechnologicznych.  

W punkcie  podaje się wartość sprzedaŜy wyrobów, w tym sprzedaŜy wyrobów 
biotechnologicznych  oraz eksportu wyrobów zarówno ogółem, jak i biotechnologicznych. 

Do wartości sprzedaŜy zalicza się równieŜ wartość wyrobów o charakterze prototypów 
pochodzących z serii próbnej i serii informacyjnej.  

 

W wierszu 1 rubryce 1 naleŜy podać wartość (bez podatku VAT) sprzedanych w ciągu roku 
wyrobów przemysłowych własnej produkcji  (łącznie z produkcją przekazaną do wykonania w ramach 
zlecenia przez inną jednostkę).  

 

W wierszu 1.1. rubryka 1 naleŜy podać, pomniejszone o naleŜny podatek VAT, wartości 
sprzedaŜy wyrobów biotechnologicznych.  

 

W wierszach od 1 do 1.1. rubryka 3  naleŜy podać wartości sprzedaŜy na eksport wyrobów 
produkowanych przez przedsiębiorstwo. 

 

10.Współpraca badawcza(partnerska) w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii 

według sektorów instytucji partnerskich i według obszaru zastosowań technik 

biotechnologicznych  
 

W odpowiednich wierszach i rubrykach naleŜy wpisać liczbę instytucji partnerskich. 

 

Rubryka 1 dotyczy sektora przedsiębiorstw – przedsiębiorstw prywatnych i publicznych 

oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz sektora przedsiębiorstw, których celem 

jest wytwarzanie wyrobów lub usług na sprzedaŜ po cenie mającej znaczenie komercyjne. 

 

Rubryka 2 dotyczy organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji 

niekomercyjnych kontrolowanych i finansowanych przez władze,  ale nie administrowanych 

przez sektor szkolnictwa wyŜszego. Przykłady: jednostki naukowe PAN, jednostki badawcze, 

szpitale i kliniki bez komponentu dydaktyczno-szkoleniowego o ile są kontrolowane i 

finansowane przez władze. 

 

Rubryka 3 -  sektor szkolnictwa wyŜszego – obejmuje uniwersytety, uczelnie techniczne i 

inne oferujące kształcenie na poziomie wyŜszym niŜ średnie, niezaleŜnie od źródeł 

finansowania i statusu prawnego. NaleŜą równieŜ szpitale i kliniki przy uczelniach – całe lub 
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w części prowadzącej B+R. oraz archiwa, biblioteki, muzea, historyczne miejsca, ogrody 

botaniczne administrowane przez instytucje szkolnictwa wyŜszego bądź afiliowane przy nich. 

 

Rubryka 4 obejmuje prywatne instytucje niedochodowe (por. objaśnienia w punkcie 5,  

wiersz 6) 

 

Rubryka 5 - sektor zagranica – obejmuje instytucje i osoby prywatne znajdujące się poza 

granicami kraju (z wyjątkiem środków transportu), oraz  instytucje i organizacje 

międzynarodowe (w tym naukowe). 

 

10. Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii 

 
W wierszu 01 podaje się nakłady zewnętrzne na działalność B+R poniesione w roku  

sprawozdawczym na prace wykonane poza jednostką sprawozdawczą  przez innych 

wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych i od nich nabyte. Do nakładów 

zewnętrznych zalicza się równieŜ składki oraz inne środki przekazywane na rzecz 

międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń naukowych. 

 

W wierszach od 02 do 07 podaje się nakłady zewnętrzne wykazane w wierszu 01 według 

beneficjentów. 
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Załącznik nr 1 

Klasyfikacja PKD 
 

Rodzaje działalności Symbol 

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 

01 

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 02 

RYBACTWO 03 

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 05 

GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 06 

GÓRNICTWO RUD METALI 07 

POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 08 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 09 

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH 10 

PRODUKCJA NAPOJÓW 11 

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13 

PRODUKCJA ODZIEśY 14 

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 15 

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; 
PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UśYWANYCH DO WYPLATANIA 

16 

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 17 

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 18 

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY 
NAFTOWEJ 

19 

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 20 

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I 
POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 

21 

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 22 

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 
NIEMETALICZNYCH 

23 

PRODUKCJA METALI 24 

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I 
URZĄDZEŃ 

25 

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 26 

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27 

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM 
MOTOCYKLI 

29 

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 30 

PRODUKCJA MEBLI 31 

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 32 
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NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 33 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, 
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 

35 

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 36 

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 37 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I 
UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 

38 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

39 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 41 

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 42 

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 43 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

45 

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 46 

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI 

47 

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 49 

TRANSPORT WODNY 50 

TRANSPORT LOTNICZY 51 

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 52 

DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 53 

ZAKWATEROWANIE 55 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYśYWIENIEM 56 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 58 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW 
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 

59 

NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 60 

TELEKOMUNIKACJA 61 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE 
INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 

62 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 63 

FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I 
FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 

64 

UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM 
OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

65 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I 
FUNDUSZE EMERYTALNE 

66 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 68 

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 69 

DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z 
ZARZĄDZANIEM 

70 
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INśYNIERII; BADANIA I ANALIZY 
TECHNICZNE 

71 

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 72 

REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 73 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 74 

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 75 

WYNAJEM I DZIERśAWA 77 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 78 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW 
TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE 
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 

79 

DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 80 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 

81 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

82 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

84 

EDUKACJA 85 

OPIEKA ZDROWOTNA 86 

POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 87 

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 88 

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 90 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z KULTURĄ 

91 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 92 

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 93 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 94 

NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UśYTKU OSOBISTEGO I 
DOMOWEGO 

95 

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 96 

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 97 

GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA 
WŁASNE POTRZEBY 

98 

ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE 99 

 


