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Przekazać w terminie  
do 20 stycznia 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) 

Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007      

Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenia nauczycieli akademickich 

Wyszczególnienie Ogółem Z tego: 
profesorowiea) adiunkcib) asystencic) 

0 1 2 3 4 
Przeciętna liczba zatrudnionychd) 
(z jednym znakiem po przecinku) 1        ,  

 

       ,  
 

       ,  
 

       ,  
 

Wynagro-
dzenia brutto 
w tys. zł 
(z jednym 
znakiem po 
przecinku) 

Ogółeme) 2        ,  
 

       ,  
 

       ,  
 

       ,  
 

w 
tym 

wynagrodzenia 
osobowe 3        ,  

 

       ,  
 

       ,  
 

       ,  
 

w tym za godziny 
ponadwymiarowe 4        ,  

 

   

Liczba godzin ponadwymiarowych 5        
 

   
a) Profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, profesorowie wizytujący. b) Adiunkci, docenci, starsi wykładowcy, starsi kustosze dyplomowani, dokumentaliści dyplomowani, adiunkci biblioteczni, adiunkci 
dokumentacji i informacji naukowej. c) Asystenci, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy, asystenci biblioteczni, asystenci dokumentacji i informacji naukowej. d) Po przeliczeniu pracowników niepełnozatrudnionych na 
pełne etaty. e) Wynagrodzenia osobowe, wypłaty z tytułu udziału w zysku dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, honoraria wynikające z umowy o pracę (bez pracowników 
obcych). Bez wynagrodzeń osobowych wypłaconych pracownikom obcym i zatrudnionym poza granicami kraju. 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza. 1  
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza. 2  

 

                                               
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 
(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 


