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Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r  (poz  2154)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ANKIECIE 

   
    

     
    

Z ł czn k n   

      

 

A. DANE PODSTAWOWE: 

 

1. OKRES OBJĘTY ANKIETĄ 

 

2. DANE JEDNOSTKI 

1) nazwa, a w przypadku wprowadzenia w okresie objętym ankietą zmian organizacyjnych 

polegających na: 

a) podziale albo połączeniu jednostek – dodatkowo nazwa jednostki przed podziałem 

albo nazwy jednostek, które zostały połączone, 

b) włączeniu do jednostki innej jednostki albo innych jednostek – dodatkowo nazwy 

jednostek włączonych; 

2) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo); 

3) adres strony www; 

4) numer telefonu; 

5) adres poczty elektronicznej; 

6) kod jednostki w Systemie Informacji o Nauce; 

7) rodzaj jednostki (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni; uczelnia, w której 

zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych; 

instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk; instytut badawczy; międzynarodowy instytut 

naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów; inna jednostka organizacyjna 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f ustawy); 

8) reprezentowane dyscypliny naukowe albo dyscypliny artystyczne, dziedziny nauki albo 

dziedziny sztuki i obszary wiedzy; 

9) data utworzenia (założenia); 

10) organ nadzorujący; 

11) numer REGON i numer KRS; 
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12) kategoria naukowa. 

 

3. INFORMACJA O KIEROWNIKU JEDNOSTKI 

1) imię i nazwisko; 

2) stanowisko służbowe (pełnione funkcje); 

3) numer telefonu służbowego; 

4) adres poczty elektronicznej. 

 

4. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU W JEDNOSTCE OBOWIĄZKOWEGO 

ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU 

Dotyczy jednostek, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia 

audytu otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości 

przekraczającej 1 000 000 zł. 

Informacja zawiera: datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu przeprowadzającego 

audyt oraz datę przekazania ministrowi sprawozdania z audytu. 

 

B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY  

 

1. ZATRUDNIENIE PRZY PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC 

ROZWOJOWYCH 

Wykaz pracowników jednostki zatrudnionych w poszczególnych latach objętych ankietą 

przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy,  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których 

zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – 

będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz 

pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi  

w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach 

rozwojowych, 
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2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, 

o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.), 

3) w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa  

w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.), 

4) w przypadku pozostałych jednostek – będących pracownikami zatrudnionymi na 

stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych 

– ustalony na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych na 

potrzeby ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową albo 

zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– stopień albo tytuł naukowy albo stopień albo tytuł w zakresie sztuki wraz z datą 

jego uzyskania, 

– obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną 

określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy  

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), 

dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika 

jednostki, 

– numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania, 

– wymiar czasu pracy,  

– stanowisko, 

– datę zatrudnienia oraz datę zakończenia zatrudnienia (jeżeli dotyczy) na danym 

stanowisku,  

– datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 4c ust. 11 ustawy. 

W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce, 

pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce. 

Na podstawie wykazu pracowników jednostki oraz informacji zawartych w ankiecie 

system określa liczby N i N0, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia. 
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Do wykazu pracowników jednostki załącza się wyjaśnienie, o którym mowa w § 13 ust. 5 

rozporządzenia. 

 

2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE 

1) wykazy publikacji naukowych: 

a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism 

naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, 

b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism 

naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, 

c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism 

naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, 

d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, 

e) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. 

Wykazy zawierają:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów publikacji naukowej, będących 

pracownikami jednostki, wraz z informacją o wskazaniu jednostki jako afiliacji, 

oraz liczbę autorów niebędących pracownikami jednostki,  

– nazwę czasopisma naukowego,  

– ISSN, eISSN albo DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego),  

– tytuł publikacji naukowej,  

– język publikacji naukowej,  

– rok wydania,  

– tom lub zeszyt,  

– numery stron.  

Wykazy zawierają również imiona i nazwisko autora albo autorów publikacji naukowej, 

niebędących pracownikami jednostki, jeżeli publikacja została zgłoszona do osiągnięć 

naukowych i twórczych jednostki zgodnie z § 13 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia, oraz obszar 

wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby (dotyczy 

jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 

rozporządzenia).  
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W wykazie publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, 

należy podać dodatkowo objętość publikacji naukowej w arkuszach wydawniczych. 

W wykazie publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia,  

w tym wydanych w formie monografii naukowych, należy podać dodatkowo: 

– nazwę konferencji naukowej, 

– datę rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej,  

– państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, 

– informację o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science 

Core Collection, 

– ISBN, ISMN albo DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego), jeżeli publikacja naukowa będąca materiałem  

z konferencji naukowej została opublikowana w formie monografii naukowej. 

2) wykazy: 

a) monografii naukowych, 

b) rozdziałów w monografiach naukowych. 

Wykazy zawierają:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów monografii naukowej lub rozdziału  

w monografii naukowej, będących pracownikami jednostki, wraz z informacją  

o wskazaniu jednostki jako afiliacji oraz liczbę autorów niebędących 

pracownikami jednostki, a w przypadku rozdziałów w monografiach 

naukowych – dodatkowo liczbę wszystkich autorów monografii naukowej, 

– nazwę wydawcy,  

– tytuł monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,  

– język publikacji,  

– rok wydania,  

– ISBN, ISMN albo DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego),  

– objętość w arkuszach wydawniczych monografii naukowej, a w przypadku 

rozdziału w monografii naukowej – objętość tego rozdziału i całej monografii 

naukowej, 

− informację, czy jako rozdział w monografii naukowej zostało wprowadzone 

hasło w wydawnictwie encyklopedycznym lub słownikowym, 

– informację, czy autorstwo rozdziałów w monografii naukowej jest oznaczone, 
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– imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii naukowej, będącego 

pracownikiem jednostki.  

Wykazy zawierają również imiona i nazwisko autora albo autorów monografii naukowej 

lub rozdziału w monografii naukowej, niebędących pracownikami jednostki, jeżeli 

monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej zostały zgłoszone do osiągnięć 

naukowych i twórczych jednostki zgodnie z § 13 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia, oraz obszar 

wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby (dotyczy 

jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 

rozporządzenia). 

3) wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła 

wybitne. 

Wykaz zawiera:  

– pozycję w wykazie monografii naukowych albo pozycję w wykazie rozdziałów  

w monografiach naukowych,  

– tytuł monografii naukowej,  

– nazwę organu lub instytucji przyznających nagrodę,  

– nazwę nagrody,  

– rok przyznania nagrody, 

– uzasadnienie przyznania nagrody wskazane przez organ lub instytucję 

przyznające nagrodę. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA 

1) wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą przez Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej 

jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę wynalazku,  

– imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących 

pracownikami jednostki,  

– numer patentu,  

– datę udzielenia patentu,  

– informację, czy wynalazek został wdrożony,  

– miejsce wdrożenia wynalazku,  
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– nazwę podmiotu wdrażającego,  

– rok wdrożenia. 

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz. 

2) wykaz wynalazków wdrożonych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które  

w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem zostały udzielone patenty przez 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, 

której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę wynalazku,  

– imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących 

pracownikami jednostki,  

– numer patentu,  

– datę udzielenia patentu, 

– miejsce wdrożenia wynalazku,  

– nazwę podmiotu wdrażającego,  

– rok wdrożenia wynalazku. 

3) wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą przez Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż 

oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę wynalazku,  

– imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących 

pracownikami jednostki,  

– numer patentu,  

– datę udzielenia patentu,  

– nazwę podmiotu, na rzecz którego udzielono patentu na wynalazek,  

– informację, czy wynalazek został wdrożony,  

– miejsce wdrożenia wynalazku,  

– nazwę podmiotu wdrażającego,  

– rok wdrożenia. 

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz. 

4) wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru 

przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy 
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Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której 

pracownikiem jest ich twórca albo współtwórca. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę prawa ochronnego,  

– imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wzoru użytkowego, znaku 

towarowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, będących 

pracownikami jednostki,  

– numer prawa ochronnego,  

– datę udzielenia prawa ochronnego,  

– informację, czy wzór został wdrożony,  

– miejsce wdrożenia,  

– nazwę podmiotu wdrażającego,  

– rok wdrożenia. 

Prawo ochronne może być zgłoszone tylko raz. 

5) wykaz wykorzystanych autorskich praw majątkowych przysługujących jednostce lub jej 

pracownikom do utworu będącego wynikiem działalności twórczej w dyscyplinie 

naukowej architektura i urbanistyka, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe  

i w zakresie architektury krajobrazu. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę praw autorskich do utworu,  

– imiona i nazwisko autora albo autorów utworu, będących pracownikami 

jednostki,  

– informację o miejscu i sposobie wykorzystania utworu,  

– nazwę podmiotu, który wykorzystał utwór,  

– rok wykorzystania utworu. 

Prawo autorskie może być zgłoszone tylko raz. 

6) wykaz wyłącznych praw do odmian roślin przyznanych jednostce przez Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za granicą. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów odmiany rośliny, będących 

pracownikami jednostki,  

– nazwę rośliny,  

– nazwę odmiany rośliny,  
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– rok uzyskania prawa do odmiany rośliny,  

– podmiot przyznający prawo do odmiany rośliny. 

Prawo do odmiany rośliny może być zgłoszone tylko raz. 

 

4. DZIEŁA ARTYSTYCZNE  

Dotyczy dzieł artystycznych rozpowszechnionych po raz pierwszy w okresie objętym 

ankietą. 

Dzieło artystyczne może być wykazane w ankiecie tylko raz. 

1) autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, 

także z solistami, chórem lub elektroniką) trwającego nie krócej niż 20 minut 

(wykonanie, nagranie lub wydanie); prawykonanie utworu muzycznego na dużą obsadę 

wykonawczą (dyrygent, solista, z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez 

członków orkiestry i chóru); autorstwo dużej formy choreograficznej trwającej nie 

krócej niż 40 minut; wiodąca rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym 

lub baletowym. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu). 

2) autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w przestrzeni publicznej, realizacji 

multimedialnej, cyklu prac plastycznych, dzieła konserwatorskiego wraz z projektem  

i dokumentacją; autorstwo znaczącego dzieła z zakresu sztuk projektowych 

(potwierdzone dowodem sprzedaży projektu) lub dzieła nagrodzonego na prestiżowej 

wystawie lub w prestiżowym konkursie. 

Wykaz zawiera:  
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– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu). 

3) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż lub pierwszoplanowa 

rola – w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 70 minut, zaprezentowanego  

w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; reżyseria, autorstwo scenografii lub 

pierwszoplanowa rola – w przypadku widowiska teatralnego trwającego nie krócej niż 

70 minut. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła, 

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu). 

4) autorstwo średniej lub małej formy muzycznej (utworu orkiestrowego, kameralnego, 

chóralnego, solowego lub realizowanego elektronicznie – wykonanie, nagranie lub 

wydanie); autorstwo muzyki do filmu mającego premierę w obiegu kinowym, 

telewizyjnym lub galeryjnym; autorstwo średniej lub małej formy choreograficznej  

w obsadzie kameralnej lub solowej, trwającej nie krócej niż 20 minut; prawykonanie 

średniej lub małej formy muzycznej (dyrygent, solista, zespół 2–4 wykonawców,  

z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez członków orkiestry i chóru); 

premierowy recital muzyczny; prowadzenie (dyrygentura) premierowego koncertu 

symfonicznego, spektaklu operowego lub baletowego; nagranie autorskiej płyty lub 
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albumu CD, DVD, BLU-RAY (dyrygent, solista, zespół 2–4 wykonawców, reżyser 

dźwięku) w renomowanej firmie producenckiej; autorstwo dźwięku form 

fonograficznych lub audiowizualnych (np. filmu, spektaklu, słuchowiska, koncertu, 

projektu multimedialnego); autorstwo libretta-scenariusza spektaklu w zakresie rytmiki  

i tańca; drugoplanowa rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub 

baletowym. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu). 

5) autorstwo dzieła plastycznego prezentowanego w obiegu galeryjnym; indywidualna 

autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny, 

instytucję kultury lub uczelnię artystyczną (z wyłączeniem uczelni macierzystej); 

autorstwo dzieła z zakresu sztuk projektowych (potwierdzone dowodem sprzedaży 

projektu) lub dzieła przedstawionego na wystawie lub w konkursie; autorstwo 

mniejszych prac konserwatorskich; projekt konserwatorski; konserwacja lub 

rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą). 
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6) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż lub pierwszoplanowa 

rola – w przypadku filmu trwającego od 3 do 70 minut, mającego premierę w obiegu 

kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); 

reżyseria, autorstwo scenografii lub pierwszoplanowa rola – w przypadku widowiska 

teatralnego trwającego nie dłużej niż 70 minut; rola drugoplanowa (z wyłączeniem 

epizodów i statystów) w filmie pełnometrażowym lub spektaklu teatralnym. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą). 

7) inne rodzaje dzieł artystycznych rozpowszechnianych w formie publikacji (np. katalogi 

z wystaw o objętości co najmniej 3 arkuszy wydawniczych), nagrania albo publicznej 

prezentacji poza jednostką; kierownictwo produkcji – w przypadku filmu trwającego nie 

krócej niż 3 minuty, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub 

galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); pełnienie funkcji kuratora wystawy. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła,  

– zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą). 

8) wykaz dzieł artystycznych spośród ujętych w wykazach, o których mowa w pkt 1–3, 

proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne. 

Wykaz zawiera:  

– numer wykazu dzieł artystycznych (1, 2 albo 3) i pozycję w wykazie,  
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– tytuł dzieła,  

– nazwę organu albo instytucji przyznającej nagrodę,  

– nazwę nagrody,  

– rok przyznania nagrody, 

– nazwę prestiżowej kolekcji, w której umieszczono dzieło artystyczne. 

 

5. DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE LUB WZORNICZE 

Dotyczy dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej 

sztuki projektowe w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. 

1) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach 

międzynarodowych; projekty budowli o najwyższym stopniu skomplikowania 

funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego; projekty budowli o charakterze 

obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym; plany 

zagospodarowania przestrzennego województw. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła, 

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła, 

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła. 

2) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych; prace 

wyróżnione w konkursach międzynarodowych; projekty budowli wielofunkcyjnych oraz 

o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych; 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania obejmujące zwarty 

obszar nie mniejszy niż 10 ha); dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją; studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa albo 

częściowa obejmująca modyfikację co najmniej 60% ustaleń na terenie gminy); studia 

regionalne o zasięgu co najmniej gminnym (np. rewaloryzacyjne, dotyczące 

odnawialnych źródeł energii lub ochrony krajobrazu). 

Wykaz zawiera: 
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– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki,  

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła. 

3) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych; projekty budowli 

wymagających szczególnych rozwiązań inżynierskich (np. projekty budynków 

wysokościowych); miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania 

obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha); studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa albo częściowa obejmująca 

modyfikację co najmniej 60% ustaleń na terenie gminy). 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła,  

– rok realizacji dzieła. 

4) prace wyróżnione w konkursach krajowych; projekty budowli o złożonych 

wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu 

trudności; projekty budynków niskich o małym stopniu trudności, o prostej, jednorodnej 

funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania obejmujące zwarty obszar 

mniejszy niż 10 ha); studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana); studia regionalne o zasięgu lokalnym lub 

gminnym (np. rewaloryzacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii lub ochrony 

krajobrazu). 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 
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– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła, 

– rok realizacji dzieła. 

 

6. DZIEŁA Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Dotyczy architektury krajobrazu w grupie nauk o życiu. 

1) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach 

międzynarodowych; projekty obiektów architektury krajobrazu o najwyższym stopniu 

skomplikowania funkcjonalnego i technologicznego; projekty obiektów architektury 

krajobrazu o charakterze obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu 

społecznym; studia krajobrazowe do planów zagospodarowania przestrzennego 

województw; plany zagospodarowania przestrzennego województw. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła, 

– rok realizacji dzieła. 

2) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych; prace 

wyróżnione w konkursach międzynarodowych; projekty obiektów architektury 

krajobrazu o bardzo złożonych wymaganiach przyrodniczych, artystycznych, 

społecznych, funkcjonalnych i technologicznych; dzieła konserwatorskie wraz  

z dokumentacją; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny 

zieleni; studia krajobrazowe do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (zmiana całościowa); studia regionalne o zasięgu co najmniej gminnym 

(np. ochrony krajobrazu lub ochrony dziedzictwa kulturowego); opracowania 

ekofizjograficzne; studia krajobrazowe; prognozy oddziaływań na środowisko ustaleń 

planistycznych miejscowych planów lub studiów uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego; opracowania strategii rozwoju w skali co najmniej 

miasta lub gminy. 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła, 

– rok realizacji dzieła. 

3) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych; projekty obiektów 

architektury krajobrazu wymagające szczególnych rozwiązań przyrodniczych, 

artystycznych, społecznych i inżynierskich (np. dotyczących zagospodarowania wód 

opadowych na terenach osiedli mieszkaniowych lub w przestrzeniach publicznych); 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zieleni; studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w obszarze jednostki 

krajobrazowej). 

Wykaz zawiera:  

– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła, 

– rok realizacji dzieła. 

4) prace wyróżnione w konkursach krajowych; projekty niewielkich obiektów architektury 

krajobrazu o małym stopniu trudności i prostej, jednorodnej funkcji (np. ogrodu 

przydomowego, wystawowego, tymczasowego lub wspólnotowego albo otoczenia 

obiektu użyteczności publicznej); miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

terenu zieleni (w obszarze części jednostki krajobrazowej); studia uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana). 

Wykaz zawiera:  
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– imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami 

jednostki, 

– tytuł dzieła,  

– rodzaj dzieła,  

– charakterystykę dzieła,  

– miejsce realizacji dzieła, 

– rok realizacji dzieła. 

 

7. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ STOPNI  

W ZAKRESIE SZTUKI 

1) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki 

(na dzień złożenia ankiety); 

2) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia 

doktora habilitowanego sztuki (na dzień złożenia ankiety). 

Wykazy zawierają:  

– nazwę uprawnienia,  

– dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy,  

– liczbę postępowań przeprowadzonych na podstawie każdego uprawnienia  

w okresie objętym ankietą, nawet jeżeli nie zakończyły się nadaniem stopnia 

naukowego albo stopnia w zakresie sztuki. 

 

8. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ 

1) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień 

naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w tej jednostce.  

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

2) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień 

naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w innej jednostce.  

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,  
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– nazwę jednostki, w której uzyskano stopień naukowy doktora albo stopień 

doktora sztuki, 

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

3) wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki, w tym 

będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, 

zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo 

stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane osoby:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia 

doktora sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

4) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień 

naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki  

w jednostce. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia 

doktora habilitowanego sztuki,  

– wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo 

stopnia doktora habilitowanego sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

5) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień 

naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w innej 

jednostce. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia 

doktora habilitowanego sztuki,  

– wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo 

stopnia doktora habilitowanego sztuki,  

– nazwę jednostki, w której uzyskano stopień naukowy doktora habilitowanego 

albo stopień doktora habilitowanego sztuki,  
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– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

6) wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki, 

przeprowadzonych w jednostce, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki 

w okresie objętym ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane osoby:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,  

– wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo 

stopnia doktora habilitowanego sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

7) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali tytuł 

naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,  

– wiek w dniu uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

8) wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki 

osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, 

zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie 

objętym ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane osoby:  

– imiona i nazwisko,  

– datę uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,  

– wiek w dniu uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,  

– dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy. 

 

9. MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW 

1) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub 

działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej  

w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym 
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lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium, 

jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł 

naukowy albo tytuł w zakresie sztuki,  

– nazwę i adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub 

działalność artystyczna, 

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych 

lub działalności artystycznej. 

2) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub 

działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym 

innym niż wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii naukowej A+ lub A, lub  

w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli 

zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:  

– imiona i nazwisko,  

– tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł 

naukowy albo tytuł w zakresie sztuki,  

– nazwę i adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub 

działalność artystyczna,  

– kategorię naukową jednostki, w której były prowadzone badania naukowe lub 

działalność artystyczna (jeżeli dotyczy),  

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych 

lub działalności artystycznej. 

3) wykaz osób biorących udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w prowadzeniu badań 

naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień naukowy 

doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym 

niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności 

artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie nastąpiło w okresie objętym 

ankietą. 

Wykaz zawiera następujące dane osoby:  

– imiona i nazwisko,  
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– obszar wiedzy i dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki dominujące w zakresie 

działalności naukowej prowadzonej przez daną osobę,  

– nazwę i adres jednostki, w której został nadany stopień naukowy doktora albo 

stopień doktora sztuki,  

– datę nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,  

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych 

lub działalności artystycznej. 

4) wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez okres co 

najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności 

artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały  

w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce. 

Wykaz zawiera następujące dane osoby:  

– imiona i nazwisko,  

– obszar wiedzy i dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki dominujące w zakresie 

działalności naukowej prowadzonej przez daną osobę, 

– nazwę, adres i kategorię naukową jednostki (jeżeli dotyczy) albo nazwę i adres 

uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities, w których został 

nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,  

– datę nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,  

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia zatrudnienia w jednostce. 

 

10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA 

NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE 

Wykaz projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe (rodzaje 

projektów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia), realizowanych w jednostce w okresie 

objętym ankietą. 

Wykaz zawiera:  

– tytuł projektu,  

– numer projektu, 

– obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany (dotyczy jednostek 

spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 

ust. 5 rozporządzenia),  

– określenie roli jednostki w zarządzaniu projektem, 



Dziennik Ustaw – 38 –  Poz. 2154

 
 22  

– dane kierownika projektu oraz okres kierowania projektem,  

– informację o wysokości środków finansowych ogółem przyznanych na 

realizację projektu (suma środków przyznanych wszystkim instytucjom lub 

jednostkom współrealizującym), 

– nazwy instytucji lub jednostek współrealizujących projekt,  

– nazwę instytucji finansującej,  

– nazwę programu albo przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest 

finansowany, 

– informację o wysokości środków finansowych przyznanych jednostce na 

poszczególne lata realizacji projektu, 

– rok przyznania środków finansowych, 

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia realizacji projektu, 

– informację o wysokości środków finansowych wydatkowanych przez jednostkę 

na realizację projektu w okresie objętym ankietą.  

 

11. CZŁONKOSTWO PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI WE WŁADZACH 

ZAGRANICZNYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW, ORGANIZACJI  

I INSTYTUCJI NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH ORAZ W ZESPOŁACH 

EKSPERCKICH, PEŁNIENIE FUNKCJI REDAKTORÓW NACZELNYCH CZASOPISM 

NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A WYKAZU CZASOPISM 

NAUKOWYCH, O KTÓREJ MOWA W § 15 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA,  

A TAKŻE UDZIAŁ W JURY KONKURSÓW LUB FESTIWALI ARTYSTYCZNYCH  

1) członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub 

międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, 

których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw. 

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz towarzystwa, 

organizacji lub instytucji:  

– imiona i nazwisko,  

– nazwę towarzystwa, organizacji lub instytucji, 

– funkcję pełnioną we władzach towarzystwa, organizacji lub instytucji w okresie 

objętym ankietą, 

– rok wyboru. 
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2) członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy 

lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe. 

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz zespołu 

eksperckiego:  

– imiona i nazwisko,  

– nazwę zespołu eksperckiego,  

– nazwę organu lub instytucji powołującej,  

– rok powołania,  

– opis zadań ekspertów. 

3) pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism 

naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa  

w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz czasopisma 

naukowego:  

– imiona i nazwisko,  

– nazwę czasopisma naukowego, 

– współczynnik wpływu,  

– rok objęcia funkcji. 

4) udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk 

muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką 

przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. 

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz konkursu lub 

festiwalu:  

– imiona i nazwisko,  

– funkcję w jury,  

– nazwę, miejsce i rok organizacji konkursu lub festiwalu. 

 

12. LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ 

I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY JAKOŚCI 

1) wykaz laboratoriów badawczych. 

Wykaz zawiera: 

– nazwę, 

– profil działalności, 
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– obszar wiedzy (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki 

niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia), 

– nazwę organizacji potwierdzającej kompetencje (akredytacja Polskiego 

Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, 

notyfikacja lub certyfikacja, w tym certyfikacja w zakresie Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej), 

– datę przyznania uprawnień,  

– zakres uprawnień, 

– numer identyfikacyjny laboratorium notyfikowanego i datę jego nadania, 

– wykaz procedur i ich zakres, 

– certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203). 

2) wykaz wdrożonych międzynarodowych systemów jakości. 

Wykaz zawiera liczbę i nazwy wdrożonych międzynarodowych systemów jakości 

(systemy zgodne z normami serii ISO 9000, ISO 14000, PN(OHSAS) 18000 i inne). 

 

13. UDZIAŁ W TWORZENIU STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY 

BADAWCZEJ 

Wykaz zawiera:  

– nazwę strategicznej infrastruktury badawczej,  

– charakterystykę przedsięwzięcia. 

 

14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC 

ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

1) wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania 

oraz odmian roślin, opracowanych na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, 

na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę produktu,  

– obszar wiedzy, w ramach którego opracowano produkt (dotyczy jednostek 

spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 

ust. 5 rozporządzenia), 

– nazwę zamawiającego,  
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– numer umowy,  

– opis produktu,  

– przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu 

opracowania produktu (w złotych). 

2) wykaz ekspertyz lub opracowań naukowych albo działań artystycznych na rzecz innych 

podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie 

jakości. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę ekspertyzy, opracowania naukowego lub działania artystycznego,  

– obszar wiedzy, w ramach którego przygotowano ekspertyzę lub opracowanie 

naukowe albo zrealizowano działania artystyczne (dotyczy jednostek 

spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 

ust. 5 rozporządzenia),  

– nazwę zamawiającego,  

– numer umowy,  

– opis zlecenia,  

– przychody jednostki z tytułu wykonania ekspertyzy lub opracowania 

naukowego albo z tytułu realizacji działań artystycznych (w złotych). 

3) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami. 

Wykaz zawiera:  

– obszar wiedzy, w ramach którego opracowano rozwiązania będące podstawą 

komercjalizacji lub know-how (dotyczy jednostek spełniających warunek 

uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),  

– nazwę odbiorcy,  

– numer umowy,  

– opis sposobu komercjalizacji,  

– przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu 

komercjalizacji lub z tytułu know-how (w złotych). 
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15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI  

W OKRESIE OBJĘTYM ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW 

DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ 

Wykaz zawiera nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki, w tym:  

– nazwę osiągnięcia, 

– opis osiągnięcia,  

– obszar wiedzy właściwy dla osiągnięcia (dotyczy jednostek spełniających 

warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 

rozporządzenia). 

Mogą to być wyłącznie osiągnięcia ściśle związane z działalnością naukową lub 

artystyczną. W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni,  

w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych, nie mogą to być osiągnięcia o charakterze wyłącznie dydaktycznym.  

Jednostka uznana za jednostkę niejednorodną, zgodnie z § 20 ust. 5 rozporządzenia, 

przedstawia nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć w każdym obszarze wiedzy,  

w którym prowadzi działalność naukową lub artystyczną. 

 

16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CZASOPISM NAUKOWYCH 

ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH,  

O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1 ALBO 3 

ROZPORZĄDZENIA 

Wykaz zawiera:  

– tytuł czasopisma naukowego,  

– język, w jakim czasopismo naukowe jest wydawane,  

– nakład czasopisma naukowego, 

– obszar wiedzy, którego dotyczy tematyka publikacji naukowych w czasopiśmie 

naukowym (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki 

niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia). 

 

17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC 

ROZWOJOWYCH 

1) przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 
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komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia 

przez inne podmioty produktów (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, 

organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, 

technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) będących wynikiem 

badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.  

Wykaz zawiera:  

– nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, 

– obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego 

powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki 

niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),  

– nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, 

metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny),  

– opis sposobu wdrożenia produktu,  

– nazwę i adres podmiotu wdrażającego (z zaznaczeniem, czy jest to podmiot 

krajowy, czy zagraniczny) oraz jego numer identyfikacji skarbowej  

(w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego 

lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji 

statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON),  

– przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie 

objętym ankietą z tytułu wdrożenia produktu przez podmiot wdrażający  

(w złotych),  

– datę i formę prawną przekazania produktu (umowa wdrożeniowa, umowa 

licencji, umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych lub udostępnienia 

własności intelektualnej). 

Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na karcie 

wdrożenia produktu.  
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KARTA WDROŻENIA PRODUKTU 

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w 

 

................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki) 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 

 

Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, i lata 

realizacji (bez względu na źródło finansowania) 

......................................................................................................................................... 

2. 

 

Nazwa produktu (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, 

społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, 

metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) 

.......................................................................................................................................... 

3. 

 

Opis wdrożenia produktu  

.......................................................................................................................................... 

4. 

 

Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej 

(w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub 

gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej  

(w Rzeczypospolitej Polskiej REGON) 

.......................................................................................................................................... 

5. 

 

Data i numer umowy (umowa wdrożeniowa, umowa licencji, umowa sprzedaży 

autorskich praw majątkowych lub udostępnienia własności intelektualnej) 

potwierdzającej sprzedaż produktu podmiotowi wdrażającemu  

.......................................................................................................................................... 

6. 

 

Przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będące efektem 

umowy wdrożeniowej – ......... zł w okresie .... – ....  

7. 

 

Potwierdzenie przez podmiot wdrażający wdrożenia produktu oraz wysokości 

środków finansowych przekazanych jednostce na podstawie umowy, o której mowa 

w lp. 5 
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...................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

wdrażającego 

 

2) przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia  

w tej jednostce, uczelni albo podmiocie produktów (innowacja produktowa, procesowa, 

systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, 

plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) 

będących efektem prowadzonych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

Wykaz zawiera:  

– nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, 

– obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego 

powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki 

niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),  

– nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, 

metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny),  

– opis wdrożenia produktu,  

– przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo 

przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie 

objętym ankietą z tytułu wdrożenia produktu (w złotych). 

 

18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI BADAŃ NAUKOWYCH 

LUB PRAC ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE 

PRZEZ INNE PODMIOTY 

Wykaz dokonanych przez inne podmioty aplikacji produktów będących wynikami 

badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.  

Wykaz zawiera:  

– nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, 
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– obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego 

powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki 

niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),  

– nazwę produktu,  

– opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, 

twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji  

i powtarzalność albo okres wykorzystania,  

– nazwę i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu (z zaznaczeniem, 

czy jest to podmiot krajowy czy zagraniczny) oraz jego numer identyfikacji 

skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny 

producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej 

nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo 

numer identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON),  

– zasięg oddziaływania aplikacji produktu w okresie objętym ankietą,  

– datę i formę prawną przekazania produktu (rodzaj umowy). 

Każda aplikacja produktu wymaga potwierdzenia na karcie aplikacji produktu. 

 

KARTA APLIKACJI PRODUKTU 

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w 

 

................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki) 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 

 

Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, i lata 

realizacji (bez względu na źródło finansowania) 

.......................................................................................................................................... 

2. 

 

Nazwa produktu 

.......................................................................................................................................... 

3. 

 

Opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, 

twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji  

i powtarzalność albo okres wykorzystania 

.......................................................................................................................................... 
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4. 

 

Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu oraz jego numer 

identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny 

producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej 

nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer 

identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON) 

.......................................................................................................................................... 

5. 

 

Forma prawna przekazania produktu 

.......................................................................................................................................... 

6. 

 

Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach .... - .... 

 

we właściwym polu 

należy wpisać znak X 

mały/lokalny (zasięg nie większy niż 2 województwa lub 

liczba podmiotów, które zastosowały produkt, nie większa 

niż 9) 

  

 

średni/krajowy (zasięg nie mniejszy niż 3 województwa 

lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt, nie 

mniejsza niż 10) 

  

 

duży/międzynarodowy (aplikacja produktu na terenie 

więcej niż jednego państwa) 

  

 

7. 

 

Potwierdzenie aplikacji przez podmiot, który zastosował produkt 

   

....................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

potwierdzającego aplikację produktu 

Nazwa i adres właściwego organu lub organizacji (jeżeli nie można wskazać 

podmiotu, który zastosował produkt) 

   

....................................................................... 
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu lub 

organizacji 

 

19. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE 

ANKIETY 

1) imię i nazwisko; 
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2) stanowisko służbowe; 

3) numer telefonu służbowego; 

4) adres poczty elektronicznej. 

  




