
 1 

Zał�czniki do rozporz�dzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego  
z dnia …………… (poz…..…) 

 
 

ZAŁ�CZNIK nr 1 
 

ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
za  rok  ................... 

 
 
1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 

1) Pełna nazwa jednostki  
2) Nazwa skrócona  
3) REGON  
4) Data zało�enia 
5) Ulica  
6) Nr domu 
7) Kod pocztowy  
8) Miejscowo��  
9) Telefon  
10) Fax     
11) E-mail  
12) Rodzaj jednostki - podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, placówka naukowa 

Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa, mi�dzynarodowy instytut 
naukowy utworzony na podstawie odr�bnych przepisów, jednostka organizacyjna 
posiadaj�ca status  jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiej�tno�ci, 
inna jednostka naukowa (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 pa�dziernika 
2004r. o zasadach finansowania nauki) 

13) Kategoria jednostki  
14) Dyscypliny naukowe 
15) Polska Klasyfikacja Działalno�ci1)  
16) Dla jednostek organizacyjnych szkół wy�szych – jednostka nadrz�dna       
17) Nazwa jednostki nadrz�dnej  
18) REGON jednostki nadrz�dnej  
19) Organ sprawuj�cy nadzór nad jednostk� (je�eli dotyczy)  

 
2. INFORMACJE O KIEROWNIKU JEDNOSTKI NAUKOWEJ  

1) Nazwisko i imi�   
2) Stanowisko słu�bowe  
3) Telefon słu�bowy 
4) E-mail  

 
3. ZATRUDNIENIE W DZIAŁALNO�CI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE 

ROZWOJOWE)  
1) Liczba osób dla których jednostka jest głównym miejscem pracy, zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy(w tym liczba kobiet), bez przeliczenia na pełne etaty2) oraz 
                                            
1 Klasyfikacja jednostki okre�lona na podstawie  rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727)  
 



 2 

zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  i w przeliczeniu na 
ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy EPC3) 

2) Ogółem w tym osoby:  
a. z tytułem naukowym profesora i tytułem profesora w zakresie sztuki   
b. ze stopniem naukowym doktora habilitowanego  i doktora habilitowanego w 

zakresie sztuki 
c. ze stopniem naukowym doktora i doktora w zakresie sztuki  
d. pozostałe z wykształceniem wy�szym     
e. z wykształceniem pozostałym   

    
4. OGÓLNA LICZBA OSÓB , DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA JEST GŁÓWNYM 

MIEJSCEM PRACY4 
 
5. WARUNKI LOKALOWE 

1) Powierzchnia terenu własnego 5) [ha]     
2) Powierzchnia u�ytkowanego terenu stanowi�cego własno�� innych podmiotów [ha] 
3) Powierzchnia terenu przekazanego do u�ytkowania innym podmiotom w celu 

uzyskania przychodów [ha] 
4) Powierzchnia pomieszcze� 

a) b�d�cych własno�ci� jednostki 4) [m2]        
b) wynajmowanych od innych podmiotów [m2] 
c) wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2] 

 
6. DANE O BAZIE BIBLIOTECZNEJ 6) 

1) Liczba woluminów ksi��ek  
2) Liczba woluminów czasopism w tym:  

a. prenumerowanych krajowych 
b. prenumerowanych zagranicznych 

     
7. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH 

                                                                                                                                        
2 Nale�y poda� liczb� osób dla których jednostka jest głównym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy, bez przeliczenia na pełne etaty zgodnie z formularzem Głównego Urz�du Statystycznego 
PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 4) 

3  Liczb� osób zatrudnionych w pracach B+R nale�y poda� zgodnie z formularzem Głównego Urz�du 
Statystycznego PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 3) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz w 
przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy EPC 

    EPC (ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy) – s� to jednostki przeliczeniowe słu��ce do ustalenia 
faktycznego zatrudnienia przy realizacji prac B+R. Konieczno�� wprowadzenia tego miernika wynika z faktu, 
�e wiele  osób zwi�zanych z działalno�ci� B+R cz��� swojego czasu pracy przeznacza na zaj�cia inne ni� 
zwi�zane z realizacj� prac B+R, np. na zaj�cia dydaktyczne, prace administracyjne, itp., a cz��� osób pracuje 
w wymiarze mniejszym ni� pełny wymiar czasu pracy lub pracuje w danej jednostce niepełny rok 

    Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok po�wi�cony wył�cznie na działalno�� B+R. 
Zatrudnienie w działalno�ci B+R w ekwiwalentach pełnego wymiaru czasu pracy nale�y ustali� na podstawie 
proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ci�gu roku sprawozdawczego przy 
realizacji prac B+R do pełnego wymiaru czasu pracy obowi�zuj�cego na danym stanowisku zgodnie z 
wytycznymi Głównego Urz�du Statystycznego zamieszczonymi w obja�nieniach do formularza PNT-01 lub 
PNT-01/s 

4 Nale�y poda� liczb� osób dla których jednostka jest głównym miejscem pracy, zgodnie z formularzem 
Głównego Urz�du Statystycznego PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 5) 

5  Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wy�szych podaj� u�ytkowan� powierzchni� terenu  oraz 
u�ytkowan� powierzchni� pomieszcze� 

6  Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wy�szych podaj� dane dotycz�ce własnej bazy bibliotecznej (np. 
wydziałowej) 



 3 

1) Liczba uprawnie� do nadawania stopni naukowych doktora  
2) Liczba uprawnie� do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego 
3) Opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora 
4) Opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora habilitowanego  
5) Liczba stopni naukowych doktora uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników 

jednostki (w tym przez kobiety) 
6) Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego uzyskanych w ostatnim roku przez 

pracowników jednostki (w tym przez kobiety) 
7) Liczba tytułów naukowych profesora uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników 

jednostki (w tym przez kobiety)  
 
8. DANE LICZBOWE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH 

1) Liczba publikacji ogółem w tym: 
a. w czasopismach wyró�nionych przez Journal Citation Reports  
b. w recenzowanych czasopismach zagranicznych innych ni� wyró�nione przez 

Journal Citation Reports  
c. w recenzowanych czasopismach polskich o zasi�gu co najmniej krajowym 

2) Liczba ogółem monografii naukowych i podr�czników akademickich autorstwa, 
współautorstwa lub pod redakcj� pracowników jednostki w tym: 
a. autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku angielskim lub 

podstawowym dla danej dyscypliny  
b. autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku 

angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny  
c. autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku polskim lub innym 

nieangielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny 
d. autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku polskim 

lub innym nieangielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny 
e. redakcja monografii lub podr�cznika akademickiego lub serii wydawniczej 

 
9. WYKAZ PUBLIKACJI I MONOGRAFII7) 

1) Czasopismo/Wydawca monografii 
2) Tytuł 
3) Autor (Autorzy) 
4) Rok, tom, str.  

 
10. WYDAWNICTWA WŁASNE 

1) Tytuł  
2) J�zyk  
3) Nakład  
4) Typ (P-periodyczne|Z-zwarte)  

 
11. CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I 

KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASI�GU 
�WIATOWYM 
1) Nazwisko i imi�  
2) Nazwa organizacji / Nazwa czasopisma 
3) Rodzaj organizacji ( M-mi�dzynarodowa organizacja naukowa, N-Polska Akademia 

Nauk,  U-Polska Akademia Umiej�tno�ci i inne )  
                                            
7  Wykaz obejmuje wył�cznie publikacje punktowane w czasopismach obj�tych wykazem ogłoszon� w formie 

komunikatu w biuletynie Ministra i zamieszczon� afiliacj� jednostki naukowej, której dotyczy ankieta 
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4) Rok wyboru 
 
12.  UDZIAŁ W MI�DZYNARODOWYCH PROGRAMACH NAUKOWYCH 

1) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny)  kontraktów  w ramach 
projektów lub  akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych i 
rozliczonych  z udziałem jednostki lub z udziałem  pracowników jednostki, dla 
których jest ona podstawowym miejscem pracy 

2) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostk� 
kontraktów   na koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej 

3) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych  
przez jednostk� kontraktów w ramach innych programów Unii Europejskiej 

4) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych  
przez jednostk� kontraktów w ramach programów spoza Unii Europejskiej 

 
13.  UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWYCH 

1) Liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka 
2) Opis specjalno�ci naukowej sieci 
3) Wykaz jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow� 
4) Liczba konsorcjów naukowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa 
5) Nazwa konsorcjum 
6) Zakres działania konsorcjum 
7) Wykaz jednostek wchodz�cych w skład konsorcjum 

     
14. KONFERENCJE NAUKOWE  

1) Liczba i nazwy konferencji mi�dzynarodowych zorganizowanych przez jednostk�  
2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach 

mi�dzynarodowych zorganizowanych przez jednostk�  
3) Liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostk� 
4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na  konferencjach mi�dzynarodowych 

wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie 
 
15. ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE, PROJEKTY CELOWE, UMOWY 

Z INNYMI PODMIOTAMI8) 
1) Liczba zrealizowanych projektów badawczych i projektów celowych finansowanych 

lub dofinansowanych ze �rodków finansowych na nauk� 
2) Liczba i wykaz rozliczonych projektów badawczych (nr projektu, nakłady na projekt w 

zł) 
3) Liczba i wykaz rozliczonych projektów celowych ogółem w tym: 

a. udziale wnioskodawcy powy�ej 500 tys. zł 
b. udziale wnioskodawcy od 200 tys. zł do 500 tys. zł 
c. udziale wnioskodawcy poni�ej 200 tys. zł 

1) Liczba i wykaz zrealizowanych i zako�czonych osi�gni�ciem celu umów o warto�ci 
powy�ej 50 tys. zł, na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, 
systemów  i usług zawartych z innymi podmiotami  

2) Liczba i wykaz umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie prac B+R 
zako�czone osi�gni�ciem celu w tym: 
a. o udziale wnioskodawcy powy�ej 100 tys. zł 
b. o udziale wnioskodawcy od 20 tys. zł do 100 tys. zł 

                                            
8 Nale�y wykaza� tylko te umowy których osi�gni�cie celu potwierdzone jest faktur� 
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c. o udziale wnioskodawcy powy�ej 5 tys. do 20 tys. zł 
     

16. PATENTY I WDRO�ENIA 
1) Liczba i wykaz uzyskanych patentów mi�dzynarodowych 
2) Liczba i wykaz zastosowanych patentów mi�dzynarodowych uzyskanych przez 

jednostk� naukow� 
3) Liczba i wykaz uzyskanych patentów krajowych 
4) Liczba i wykaz zastosowanych patentów krajowych 
5) Liczba i wykaz patentów których wła�cicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami 

pracownicy jednostki 
6) Liczba i wykaz zgłosze� patentowych w UP RP  
7) Liczba i wykaz zgłosze� patentowych w zagranicznym urz�dzie patentowym  
8) Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory u�ytkowe9) 
9) Liczba i wykaz zgłoszonych praw ochronnych na wzory u�ytkowe 
10) Liczba i wykaz przysługuj�cych praw autorskich do utworu, b�d�cego wynikiem 

działalno�ci twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególno�ci w zakresie 
architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki)10) 

11) Liczba i wykaz wdro�e� - udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostk� 
wyników bada� naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce  

12) Opis wdro�enia zawieraj�cy: 
a. tytuł przedsi�wzi�cia 
b. słowa kluczowe okre�laj�ce zakres zrealizowanych prac B+R 
c. jednostka wdra�aj�ca wyniki prac B+R 
d. forma prawna przekazania wyników prac B+R (umowa sprzeda�y,  o realizacj� 

projektu celowego, przekazania, u�yczenia) 
e. wycena warto�ci przekazanych wyników bada� 
f. opis efektów praktycznych, gospodarczych lub społecznych, uzyskanych poza 

jednostk�. 
13) Liczba sprzedanych licencji, know-how, itp. ogółem w tym: 

a. opłacie licencyjnej powy�ej 1 mln zł 
b. opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł 
c. opłacie licencyjnej poni�ej 500 tys. zł 

 
17. NAGRODY I WYRÓ�NIENIA 

1) Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalno�� naukow� w tym:  
a. Prezesa Rady  Ministrów 
b. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
c. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
d. Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Marii Skłodowskiej-Curie 

2) Wykaz nagród i wyró�nie� za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R w tym: 
a. Prezydenta  RP 
b. Prezesa Rady Ministrów 
c. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
d. nagrody innych ministrów 
e. krajowych izb gospodarczych, medale i wyró�nienia na targach krajowych i 

zagranicznych 
 
18. DANE FINANSOWE DOTYCZ�CE DZIAŁALNO�CI B+R  
                                            
9 Prawo ochronne uzyskane zgodnie z ustaw� z dnia 19 pa�dziernika 1972r o wynalazczo�ci 
10 Prawa przysługuj�ce zgodnie z ustaw� z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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1) Nakłady wewn�trzne na działalno�� B+R ogółem (bez amortyzacj� �rodków 
trwałych)11)     

2) Nakłady bie��ce na działalno�� B+R, ogółem12) w tym: 
a. badania podstawowe       
b. badania przemysłowe       
c. prace rozwojowe        

3) Nakłady inwestycyjne na �rodki trwałe ogółem13) w tym:  
a. nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej14)  
b. nakłady inwestycyjne na budynki i lokale, obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 

oraz grunty15)   
4) �ródła finansowania inwestycji 

a. �rodki własne (fundusz jednostki) 
b. �rodki z bud�etu pa�stwa, ogółem:  
c. w tym �rodki finansowe na nauk� 
d. inne �ródła, ogółem:  

 
19. PRZYCHODY OGÓŁEM  

1) Przychody w zakresie  działalno�ci B+R ogółem w tym: 
a. przychody ze  �rodków finansowych na nauk�, w tym: 

− dotacja na finansowanie podstawowej działalno�ci statutowej 
− dotacja na badania własne  
− dotacja na utrzymanie specjalnego urz�dzenia badawczego  
− dotacja na badania wspólne sieci naukowej 

b. przychody ze �rodków ustalonych w innych cz��ciach bud�etu pa�stwa ni� 
�rodki finansowe na nauk�,     

c. przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami ze sprzeda�y 
gotowych rozwi�za� wyników prac B+R wykonanych w jednostce bez udziału 
�rodków finansowych na nauk�,  
− w tym przychody ze �ródeł zagranicznych 

d. przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w 
jednostce prac B+R bez udziału �rodków finansowych na nauk�, zako�czonych 
w roku obj�tym ankiet� osi�gni�ciem zakładanego celu; (podaje si� ł�cznie 
przychody ze wszystkich lat realizacji zako�czonej umowy, nie podaje si� 
przychodów z umowy niezako�czonej w roku obj�tym ankiet�) w tym: 
− przychody ze �ródeł zagranicznych 

 
2) Inne przychody w tym: 

a. przychody z wydzielonej działalno�ci gospodarczej 
 
20. �RODKI TRWAŁE16)  

1) Warto�� brutto �rodków trwałych na koniec roku        
2) Warto�� brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków trwałych na 

koniec roku    

                                            
11  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 1 wiersz 01 
12 Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 6  
13 Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 1 wiersz 06 
14 Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 1 wiersz 09 
15 Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 1 wiersz 07 
16 Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s  Dział 6  
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3) Umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków trwałych na koniec 
roku        

 
21. LABORATORIA BADAWCZE POSIADAJ�CE AKREDYTACJ� POLSKIEGO 

CENTRUM  AKREDYTACJI  
1) Nazwa laboratorium  
2) Profil działalno�ci  
3) Jednostka akredytuj�ca  
4) Liczba procedur i ich zakres 
5) Liczba i opis wdro�onych mi�dzynarodowych systemów jako�ci, przyj�tych w Unii 

Europejskiej 
 
22.  APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA ZAKUPIONA W ROKU, KTÓREGO 

DOTYCZY ANKIETA I WARTO�� JEDNOSTKOWA ZAKUPU (BRUTTO), 
JE�ELI WYNOSI POWY�EJ 500.000 ZŁ  
1) Nazwa urz�dzenia  
2) Typ wyposa�enia (1 - urz�dzenie samodzielne, 2 – element stanowiska badawczego, 

3 – wyposa�enie laboratorium) 
3) Typ urz�dzenia  
4) Producent  
5) Rok produkcji  
6) Warto�� brutto        
7) �ródła zakupu (�rodki własne, dotacja na podstawow� działalno�� statutow�, projekt 

badawczy, projekt celowy, inne, 6 - dotacja na inwestycj� ze �rodków na nauk�) 
8) Opis innych �ródeł zakupu  
9) Opis danych technicznych 
10) Opis zastosowania  
11) Nazwa laboratorium u�ytkuj�cego aparatur�  

 
23. INFORMACJA O NAJWA�NIEJSZYM OSI�GNI�CIU JEDNOSTKI W ROKU 

KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA  
1) Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporz�dzenie ankiety 
2) Nazwisko  
3) Imi�  
4) Telefon  
5) Fax   
6) E-mail  
 

Jednostka wypełniaj�ca ankiet� jest zobowi�zana do przechowywania pełnej 
dokumentacji potwierdzaj�cej podane informacje. Dokumentacj� t� nale�y przedstawi� na 
ka�de ��danie organu kontroluj�cego działalno�� jednostki.  
 


