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Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej  

w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 
 
Urząd Statystyczny 
70-530 Szczecin 
ul. Matejki 22 

 za rok 2013  Przekazać w terminie 
do dnia 31 maja 2014 r. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.). 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
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a) Należy podać pełną nazwę jednostki z uwzględnieniem wszystkich jej składników. 
W przypadku nazwy hierarchicznej, np. dla jednostki wyższej uczelni, należy wpisać każdy poziom nazwy w innym wierszu, zaczynając od najwyższego 
poziomu. 
Dla katedry szkoły wyższej pełna nazwa powinna wyglądać następująco: 
wiersz 01: nazwa uczelni,  
wiersz 02: nazwa wydziału,  
wiersz 03: nazwa instytutu (jeśli jest nadrzędny w stosunku do katedry), 
wiersz 04: nazwa katedry. 

b)  Należy zaznaczyć „X” dla właściwego rodzaju jednostki. 
 
 

Co to jest nanotechnologia? 
Rozpoznanie i kontrola materii i procesów w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie poniżej 

100 nanometrów w jednym lub wielu wymiarach, w których wystąpienie zjawisk zależnych 
od rozmiaru zazwyczaj umożliwia nowe zastosowania, wykorzystujące te właściwości materiałów 

w nanoskali, które różnią się od właściwości pojedynczych cząstek atomów, w celu stworzenia 
udoskonalonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości. (ISO) 
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1. Czy w 2013 r. jednostka prowadziła działalność związaną z nanotechnologią? 
TAK 1 
NIE 2 

 
1.1. Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii 

Nanotechnologia/obszar zastosowania 
nanotechnologii 

Czy w jednostce naukowej w roku 2013 wykorzystywano metody 
nanotechnologiczne do prowadzenia 

badań 
podstawowych 

badań 
stosowanych 

i badań 
przemysłowychd) 

prac rozwojowych 

czy jednostka ma 
zamiar 

wykorzystywać 
metody 

nanotechnologiczne 
w ciągu następnych 

3 lat? 
0 1 2 3 4 

Nanomateriały 01     

Nanoelektronika  02     

Nanooptyka 03     

Nanofotonika 04     

Nanobiotechnologia 05     

Nanomedycyna 06     

Nanomagnetyzm 07     

Nanomechanika 08     

Filtracja i membrany 09     

Narzędzia w nanoskali  10     

Instrumenty lub urządzenia 
w nanoskali  11     

Kataliza 12     

Oprogramowanie do modelowania 
i symulacji 13     

Inne: prosimy wymienić jakie:  
14 

    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Ob jaśn 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 żadnym z wierszy kolumn 1, 2 lub 3 → prosimy przejść do pkt 12. 

d) Pojęcia określone w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).  

2. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii według rodzaju nakładów, 
źródeł finansowania, rodzaju działalności B+R oraz obszarów zastosowania technik 
nanotechnologicznych 

Wyszczególnienie w tys. zł  
(ze znakiem po przecinku) 

Nakłady ogółem (wiersze 2+3+4+5+6+7+8+9) 1  

z tego nakłady na 

inwestycyjne na środki trwałe ogółem 1.1  

bieżące (bez amortyzacji środków trwałych) 1.2  

w tym osobowe 1.2.1  

z nakładów 
ogółem  
(wiersz 1) 
przypada na 
środki 

budżetowe 

ogółem 2  

w 
tym  

działalność statutowa 2.1  

inwestycje na środki trwałe 2.2  

na projekty badawcze 2.3  
w tym krajowe programy ramowe lub programy 

wieloletnie 2.3.1  

na projekty celowe 2.4  
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2. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii według źródeł 
finansowania, rodzaju działalności B+R oraz obszarów zastosowania technik 
nanotechnologicznych (dokończenie) 

Wyszczególnienie w tys. zł  
(ze znakiem po przecinku) 

z nakładów 
ogółem  
(wiersz 1) 
przypada na 
środki 

Unii 
Europejskiej  

ogółem 3  

w 
tym 

fundusze strukturalne 3.1  

programy ramowe UE 3.2  

organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych 4  

przedsiębiorstw 5  

własne 6  

jednostek naukowych PAN i jednostek badawczych 7  

szkół wyższych 8  

prywatnych instytucji niedochodowych 9  

z nakładów 
bieżących 
(wiersz 1.2) 
przypada na  

badania 

podstawowe 10  

stosowane 11  

przemysłowe 12  

prace rozwojowe 13  

z nakładów 
ogółem 
(wiersz 1) 
przypada na 
obszary 
zastosowań 
nanotechno-
logii 

nanomateriały 14  

nanoelektronika 15  

nanooptyka 16  

nanofotonika 17  

nanobiotechnologia 18  

nanomedycyna 19  

nanomagnetyzm 20  

nanomechanika 21  

filtracja i membrany 22  

narzędzia w nanoskali 23  

instrumenty lub urządzenia w nanoskali 24  

kataliza 25  

oprogramowanie do modelowania i symulacji 26  

inne 27  
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3. Źródła finansowania kosztów wytworzenia sprzedanych wyników prac (usług) B+R w dziedzinie 
nanotechnologii w okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie w tys. zł  
(ze znakiem po przecinku) 

Kwota przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyników prac (usług) B+R 1  

Kwota wydatkowana na sfinansowanie kosztów wytworzenia sprzedanych wyników 
(usług) B+R (wiersze 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8) 2  

z kosztów ogółem 
wydatkowanych na 
wytworzenie 
sprzedanych wyników 
prac (usług) B+R 
przypada na środki 

budżetowe  2.1  

Unii Europejskiej, w tym fundusze strukturalne i programy 
ramowe UE 2.2  

organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych 2.3  

przedsiębiorstw 2.4  

własne 2.5  

jednostek naukowych PAN i jednostek badawczych 2.6  

szkół wyższych 2.7  

prywatnych instytucji niedochodowych 2.8  

 
4. Zatrudnieni w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii według grup stanowisk 

Wyszczególnienie Ogółem 

Z tego 

pracownicy 
naukowo- 
-badawczy 

technicy 
i pracownicy 
równorzędni 

pozostały personel 

0 1 2 3 4 

Liczba osób  
(stan w dniu 31 XII 2013 r.) 

ogółem 1     
w tym 
kobiet 1.1     

Z wiersza 1 - liczba 
pełnozatrudnionych 

ogółem 2     
w tym 
kobiet 2.1     

Liczba ekwiwalentów 
pełnego czasu pracy (EPC) 
z dwoma znakami po 
przecinku 

ogółem 3     

w tym 
kobiet 3.1     
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5. Zatrudnieni w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii według poziomu wykształcenia 

Wyszczególnienie Liczba osób  
(stan w dniu 31 XII 2013 r.) 

Ogółem 
Ogółem  
(wiersz 2+3+4+5+6+7+8) 1  
w tym kobiet  
(wiersze2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1+8.1) 1.1  

Z tytułem naukowym profesora 
ogółem 2  

w tym kobiet 2.1  

Ze stopniem 
naukowym 

doktora habilitowanego 
ogółem 3  

w tym kobiet 3.1  

doktora 
ogółem 4  

w tym kobiet 4.1  

Z wykształ- 
ceniem 

wyższym (z tytułem zawodowym 
magistra, inżyniera, lekarza, 
licencjata) 

ogółem 5  

w tym kobiet 5.1  

policealnym (pomaturalnym) 
i średnim zawodowym 

ogółem 6  

w tym kobiet 6.1  

średnim ogólnokształcącym 
ogółem 7  

w tym kobiet 7.1  

innym 
ogółem 8  

w tym kobiet 8.1  

6. Zgłoszone wynalazki i uzyskane patenty w dziedzinie nanotechnologii 

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    
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7. Uzyskane stopnie naukowe  

Stopień 
naukowy Wiek (lat) 

Liczba stopni naukowych w  dziedzinie nanotechnologia uzyskanych przez pracowników 
jednostki  

og
ół

em
 

bi
ol

og
ic

zn
e 

z tego wg uchwały 
Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów (MP 2005 
nr 79 poz. 1120)  

z podziałem na nauki: 

w
 ty

m
 k

ob
ie

t 

bi
ol

og
ic

zn
e 

z tego wg uchwały 
Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów (MP 2005 
nr 79 poz. 1120)  

z podziałem na nauki: 

ch
em

ic
zn

e 

ro
ln

ic
ze

 

fiz
yc

zn
e 

te
ch

ni
cz

ne
 

ch
em

ic
zn

e 

ro
ln

ic
ze

 

fiz
yc

zn
e 

te
ch

ni
cz

ne
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dr 

ogółem 01             

z 
tego 

poniżej 35 02             

36–45 03             

powyżej 45 04             

dr hab. 

ogółem 05             

z 
tego 

poniżej 40 06             

41–50 07             

powyżej 50 08             

8. Liczba i wykaz publikacji w czasopismach znajdujących się na liście publikowanej przez Instytut 
Informacji Naukowej w Filadelfii w dziedzinie nanotechnologii 

Liczba publikacji w dziedzinie nanotechnologii w czasopismach znajdujących się na liście 
publikowanej przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii 

 

Wykaz publikacji należy sporządzić zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 1. Aktualną listę czasopism można 
znaleźć na stronie MNiSW (część A zawierająca czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports – JCR za ostatni dostępny 
rok). 

9. Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii według 
obszarów badawczych w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii 

Wyszczególnienie 
Instytucje partnerskie według sektorów 

Przedsię- 
biorstwa 

Sektor 
rządowy 

i samorządowy  
Szkoły wyższe 

Prywatne 
instytucje 

niedochodowe 
Instytucje 

zagraniczne 

0 1 2 3 4 5 
Nanomateriały 01      

Nanoelektronika 02      

Nanooptyka 03      

Nanofotonika 04      

Nanobiotechnologia 05      

Nanomedycyna 06      

Nanomagnetyzm 07      

Nanomechanika 08      

Filtracja i membrany 09      

Narzędzia w nanoskali 10      
Instrumenty lub urządzenia 
w nanoskali 11      

Kataliza 12      
Oprogramowanie do 
modelowania i symulacji 13      

Inne: prosimy wymienić jakie: 
14 

     

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Ob jaśn i en i e :   prosimy wpisać liczbę instytucji partnerskich w odpowiednich wierszach i rubrykach. 
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10. Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii 

Wyszczególnienie w tys. zł (ze znakiem po przecinku) 

0 1 
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 wyższym 04  

przedsiębiorstwom 05  

prywatnym instytucjom niedochodowym 06  

instytucjom zagranicznym 07  

pozostałym 08  

11. Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii 

Wyszczególnienie Liczba 
0 1 

Ogółem patenty i licencje 01  

z tego 
dostawcy krajowi 02  

dostawcy zagraniczni 03  

12. Komentarz 
Dziękujemy za wypełnienie formularza. Prosimy o ewentualny komentarz odnoszący się do powyżej wypełnionego 
formularza i sugestie dotyczące jego modyfikacji. 

 

13. Dane o osobie odpowiedzialnej za wypełnienie formularza 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

E-mail  

Telefon  

Data i podpis  

 
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  

 


