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Metryka dokumentu 

 

Historia dokumentu 

Data Wersja Autor Opis 

2016-11-15 1.00 Marta Niemczyk Wersja inicjalna dokumentu 

2017-01-05 2.00 Marta Niemczyk Korekta sposobu wyliczania 
przeciętnej liczby pracowników w 

dziale 11 sprawozdania S-12 

2017-01-11 3.00 Marta Niemczyk Udostępnienie do edycji wiersza 2 w 
dziale 12 sprawozdania S-12. 

Poprawa opisu dotyczącego 

wyliczania studentów na ostatnim 
roku studiów w dziale 4 

sprawozdania S-10.  

2017-01-23 4.00 Marta Niemczyk Dodanie uwagi odnośnie zasad 
wprowadzania wartości dla kolumny 

3 działu 5 sprawozdania S-10. 
Korekta sposobu generowania 

wartości dla kolumn 26 i 27 działu 4 

sprawozdania S-10. Dodanie opisu 
wiersza 4 w dziale 11 sprawozdania 

S-12. Korekta dotycząca opisu 
warunków wyboru dla wiersza 1 

dziale 13 sprawozdania S-12. 
Poprawa wyliczeń w dziale 13 

sprawozdania S-12 – usunięcie 

warunku odnoszącego się do daty 
ukończenia studiów. 
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2017-11-13 5.00 Marta Niemczyk Uwzględnienie poprawek na rok 

2017. 

2017-11-20 6.00 Marta Niemczyk Poprawa opisu generowania wierszy 

dla działów 8 i 9 S-10 

2017-11-28 7.00 Marta Niemczyk Poprawki w opisie metodologii 

dotyczące możliwości edycji danych 
w dziale 4 i 5 S-12 

2017-12-19 8.00 Marta Niemczyk Poprawa opisu wyliczeń w wierszach 

11 i 12 działu 8 S-12 

2018-02-01 9.00 Marta Niemczyk Poprawa pomyłki w opisie wyliczania 
stypendium dla najlepszych 

doktorantów w S-11. 

2018-10-11 10.00 Marta Niemczyk 1. S-10 i S-11: Zmiana daty 
biznesowej na 31 grudnia 

2. S-10: zmiana zakresu dat dla 
absolwentów w związku ze 

zmianą daty biznesowej 

sprawozdania (dział 2 i 3) 
3. S-11: zmiana zakresu okresu 

dotyczącego zapomóg w 
związku ze zmiana daty 

biznesowej sprawozdania 

(dział 2 i 4) 
4. S-10: Usunięcie tabelki 

zawierającej dane o 
wydziałach, instytutach, 

komputerach 
5. S-10: wykluczenie ze 

sprawozdania studentów po 

ostatnim roku studiów bez 
egzaminu dyplomowego 

(dział 1 i dział 4)  
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2018-10-11 11.00 Marta Niemczyk Poprawki w opisie wyliczeń dla S-10 

sekcja dział 4 kolumny 6 i 22 

2018-12-20 12.00 Marta Niemczyk Poprawki w literówek i przeoczeń 

2019-02-15 13.0 Marta Niemczyk Doprecyzowanie opisu wyliczeń w 

dziale 9 S-12 

2020-01-07 14.00 Marta Niemczyk Dla wszystkich: osobne 
sprawozdania generowane są 

wyłącznie dla filii uczelni 

(zarejestrowanych jako filie w 
nowym wykazie instytucji). 

 
Zmiany na rok 2019 w S-10: 

- aktualizacja lat w dziale 1 i 2 

- rozszerzenie zakresu metadanych 
dotyczących instytucji 

- zmiana podstawy przyjęcia na 
studia w sekcji 4 

- zmiany dotyczące sposobu 

wyliczania danych dla studentów 
studiujących w ramach rekrutacji bez 

podziału na kierunki 
- zmiany sposobu generowania 

danych w związku ze zmianą 
architektury systemu 

 

Zmiany na rok 2019 w S-11:  
- zmiana nazewnictwa stypendiów 

- brak inicjalnego wyliczania przez 
system danych dotyczących 

nieruchomości 

Zmiany na rok 2019 w S-12:  
- wprowadzenie podziału na sekcje 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 7 / 168 

                                                              

- uwzględnienie danych dotyczących 

kształcenia specjalistycznego 
- uwzględnienie statystyk 

dotyczących osób ubiegających o 
stopień doktora według nowego 

trybu 
- uwzględnienie nowej siatki 

stanowisk pracowników 

- uwzględnienie dotyczące średniej 
zatrudnienia w danym roku według 

stanowisk 

2020-02-06 15.00 Marta Niemczyk Poprawki dotyczące dat w historii 
zmian. 

W S-10 – dane z sekcji 8 nie są 

dodawane do sekcji 2 
Doprecyzowanie sposobu pobierania 

informacji o krajach dla 
cudzoziemca. 

2020-02-26 16.00 Marta Niemczyk 1. Poprawki w S-12 uzgodnione 

z MNiSW: 
- poprawa nazewnictwa 

kolumn w działach 

dotyczących doktorantów i 
osób ubiegających się o 

stopień doktora 
- automatyczne wyliczanie 

średniej dla działu 18 
- ograniczenie listy 

stanowisk w dziale 15 

2. Drobne poprawki w opisie 
wierszy działach 3 i 5 

sprawozdania S-11 
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3. Poprawki dotyczące sposobu 

generowania listy dyscyplin 
w działach 6 i 9 

sprawozdania S-12 
4. Poprawki dotyczące sposobu 

identyfikacji instytucji 
sprawozdawczej w 

przypadku doktorantów 

kształcących się w szkołach 
doktorskich 

2020-03-18 17.00 Marta Niemczyk S-11: Poprawa w opisie wyliczania 

liczby osób pobierających zapomogi 
w działach 2 i 4 S-11  

S-11: Poprawa błędu w 

nazewnictwie wierszy w działach 4 i 
5 

S-12: Poprawa numeracji kolumn w 
dziale  S-12. 

S-12: Poprawa błędu co do 
numeracji kolumn w dziale 15  

S-12: Uwzględnienie wyliczania 

średniej liczby pracowników 
naukowych w roku kalendarzowym 

w działach 18 i 19 dla instytucji 
naukowych składających 

sprawozdanie 

2020-03-24 18 Marta Niemczyk Doprecyzowanie warunków wyboru 
w dziale 13 

Korekta opisu sumowania w 

pierwszym wierszu działu 15 
Zmiany rubryk dotyczących podstaw 

studiowania w dziale 12 uzgodnione 
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z MNiSW 

 

2020-03-31 19 Marta Niemczyk Korekta pomyłek w opisie stanowisk 

w dziale 19 

 

2020-10-26 20 Marta Niemczyk S-10: 
1. aktualizacja zakresu lat w 

działach 1 i 2 
2. doprecyzowanie odnośnie 

uzyskanego tytułu w dziale 3 
3. poprawki redakcyjne 

S-11: 

1. Poprawki redakcyjne 
S-12: 

1. Dodanie nowej sekcji 
„Słuchacze, uczestnicy 

kształcenia 

specjalistycznego, 
doktoranci – ogółem, którzy 

otrzymali świadectwo 
dojrzałości lub jego 

odpowiednik poza Polską” 

2. Uwzględnienie postępowań 
awansowych 

3. Usunięcie działów 
dotyczących uzyskania 

stopnia doktora 
eksternistycznie 

4. Zmiany w wyliczeniach 

według roku urodzenia 
5. Poszerzenie listy stanowisk 

pracowników 

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,11 cm + Wcięcie:  0,74 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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uwzględnianych w 

sprawozdaniu 
 

 
 

 

 

I. Cel dokumentu 
 

W dokumencie została przedstawiona metodologia wyliczeń poszczególnych pól w formularzach S-10, S-11 i S-12 generowanych w systemie POL-on. 

II. Formularz S-10 
 

Dane podstawowe: 
Formularz jest uzupełniany przez uczelnie wyższe oraz ich filie. W przypadku filii uzupełniane są  wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4. 

Sformatowano: Akapit z listą
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Nazwa uczelni Przez system System pobiera do sprawozdania nazwę instytucji składającej sprawozdanie, 
zarejestrowaną w systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  
1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie kontekstu 

użytkownika generującego sprawozdanie 

 

REGON jednostki Przez system System pobiera do sprawozdania REGON instytucji składającej sprawozdanie, 
zarejestrowany w systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  
1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie kontekstu 

użytkownika generującego sprawozdanie 

REGON jednostki jest 
wyświetlany na zakładce 
„Podsumowanie 
sprawozdania” 

Rodzaj jednostki Przez system System określa rodzaj szkoły na podstawie danych przechowywanych dla 
szkoły w module Instytucji. 
 
 
Warunki wyboru:  
1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie kontekstu 

użytkownika generującego sprawozdanie 

 

Uczelnia 
zawodowa/akademick
a 

Przez system System określa, czy uczelnia jest zawodowa, czy akademicka szkoły na 
podstawie danych przechowywanych dla szkoły w module Instytucji. 
 

 

Nazwa organu 
nadzorującego 
uczelni 

Przez system System określona nazwę organu nadzorującego uczelni na podstawie danych 
przechowywanych dla szkoły w module Instytucji. 

 

Nazwa założyciela 
uczelni 

Przez system Określana wyłącznie dla uczelni niepublicznych na podstawie danych 
przechowywanych w ewidencji uczelni niepublicznych. 
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Miejscowość Przez system System pobiera miejscowość instytucji składającej sprawozdanie z jej danych 
adresowych, zintegrowanych z systemem TERYT i przechowywanych w 
systemie POL-on w module Instytucja 

 
Warunki wyboru:  

1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie 
kontekstu użytkownika generującego sprawozdanie 

 

Województwo Przez system System pobiera województwo instytucji składającej sprawozdanie z jej danych 
adresowych, zintegrowanych z systemem TERYT i przechowywanych w 
systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie 
kontekstu użytkownika generującego sprawozdanie 

 

Powiat Przez system System pobiera powiat instytucji składającej sprawozdanie z jej danych 
adresowych, zintegrowanych z systemem TERYT i przechowywanych w 
systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie 
kontekstu użytkownika generującego sprawozdanie 

 

Miasto Przez system System pobiera miasto instytucji składającej sprawozdanie z jej danych 
adresowych, zintegrowanych z systemem TERYT i przechowywanych w 
systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie 
kontekstu użytkownika generującego sprawozdanie 

 

Gmina Przez system System pobiera gminę instytucji składającej sprawozdanie z jej danych 
adresowych, zintegrowanych z systemem TERYT i przechowywanych w 
systemie POL-on w module Instytucja 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucja składająca sprawozdanie  jest określana na podstawie 
kontekstu użytkownika generującego sprawozdanie 
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Sekcja 1 
 

Dział 1 – Studenci według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Rok urodzenia 
(kolumna 0) 

Przez system Lista wierszy to: 
Ogółem 
20021 później 
20010 
19992000 
19981999 
19971998 
19961997 
19951996 
19941995 
19931994 
19921993 
19911992 
19901991 
199089 i wcześniej 

 

Ogółem (kolumna 1) Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  systemie 
POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych 

poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie lub jest zarejestrowany w tej instytucji jako 
student w ramach rekrutacji bez podziału na kierunki . 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: student jest 
przypisany do instytucji składającej sprawozdanie. 

3. Data skreślenia ze studiów lubd data ukończenia studiów dla danego 
studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia danego roku 
sprawozdawczego. 
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Dział 1 – Studenci według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

4. Student nie jest cudzoziemcem (na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego). 

5. Student: 
5.1 jest przypisany do semestru zimowego roku akademickiego 

odpowiadającemu rokowi sprawozdawczemu, 
5.2 (lub) znacznik „W trakcie procedury skreślenia” ma dla niego 

wartość „Tak”  
6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy kształcenia 

(studia stacjonarne i niestacjonarne). 
7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na rok urodzenia 

studenta. 

W tym zamieszkali na 
wsi (kolumna 2) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  systemie 
POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych 
poniżej. 
 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Miejsce zamieszkania studenta przez rozpoczęciem studiów to wieś.  

 

W tym z liczby 
ogółem wykazywani 
tylko jeden raz 
(kolumna 3) 
 

Przez system System wylicza liczbę studentów zarejestrowanych w  systemie POL-on w 
module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Student jest zliczany tylko raz niezależnie na ilu kierunkach studiuje.  
 

 

W tym z liczby 
ogółem kobiety 
(kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  systemie 
POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych 
poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 
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Dział 1 – Studenci według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1. Pole „Płeć” dla  studenta ma wartość „Kobieta”. 

W tym kobiety 
wykazywane tylko 
jeden raz (kolumna 5) 
 

Przez system System wylicza liczbę studentów zarejestrowanych w  systemie POL-on w 
module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych poniżej. 
 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla  studenta ma wartość „Kobieta”. 
2. Student jest zliczany tylko raz niezależnie na ilu kierunkach studiuje.  

 

Z liczby ogółem 
studenci I roku 
studiów razem 
(kolumna 6) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  systemie 
POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych 
poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Semestr studenta” (dla ostatniego semestru studenta na danym 
kierunku) ma wartość 1 lub 2. 

2. Poziom kształcenia na kierunku studiów to „Jednolite studia 
magisterskie” lub „Pierwszego stopnia”. 

 

Z liczby ogółem 
studenci I roku 
studiów w tym kobiety 
(kolumna 7) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  systemie 
POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według warunków opisanych 

poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Semestr studenta” (dla ostatniego semestru studenta na danym 
kierunku) ma wartość 1 lub 2. 

2. Pole „Płeć” dla  studenta ma wartość „Kobieta”. 
3. Poziom kształcenia na kierunku studiów to „Jednolite studia 

magisterskie” lub „Pierwszego stopnia”. 

 

Z liczby ogółem 
studenci I roku 

Wprowadzana 
przez użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 1 – Studenci według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

studiów powtarzający 
rok i urlopowani 
(kolumna 8) 
 

Z liczby ogółem 
studenci I roku 
studiów powtarzający 
rok i urlopowani, w 
tym kobiety (kolumna 
9) 

Wprowadzana 
przez użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Dział 2 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Rok urodzenia (kolumna 0) Przez system Lista wierszy to: 
Ogółem 
19978 i później 
19976 
19965 
19954 
19943 
19932 
19921 
19910 
199089 i wcześniej 

 

Absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich i 
wyższych studiów 
pierwszego stopnia ogółem 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 

warunków opisanych poniżej. 
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Dział 2 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

(kolumna 1) Warunki wyboru:  
1. Absolwent studiował na kierunku prowadzonym przez 

instytucję składającą sprawozdanie. 
2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: 

absolwent jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data ukończenia studiów dla danego studiowania jes t 
niepusta i jest późniejsza niż 31 grudnia poprzedniego roku 
sprawozdawczego i niepóźniejsza niż 31 grudnia roku 
bieżącego. 

4. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Jednolite studia magisterskie” lub 
„Pierwszego stopnia”. 

5. Absolwent nie jest cudzoziemcem (na dzień ukończenia 
studiów). 

6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy 
kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na rok 
urodzenia absolwenta. 

Absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich i 
wyższych studiów 
pierwszego stopnia w tym 
zamieszkali na wsi (kolumna 
2) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 

1. Miejsce zamieszkania absolwenta przez rozpoczęciem 
studiów to wieś. 

 

Absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich i 
wyższych studiów 
pierwszego stopnia w tym z 
liczby ogółem kobiety 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
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Dział 2 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

(kolumna 3) 
 

Tak jak dla kolumny „Ogółem”, dodatkowo: 
1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

Absolwenci wyższych 
studiów pierwszego stopnia 
ogółem (kolumna 4) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, z następującą różnicą dotyczącą 
poziomu kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Pierwszego stopnia”. 

 

Absolwenci wyższych 
studiów pierwszego stopnia 
w tym kobiety (kolumna 5) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Absolwenci wyższych studiów pierwszego 
stopnia ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Absolwenci wyższych 
studiów magisterskich 
jednolitych ogółem (kolumna 
6) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, z następującą różnicą dotyczącą 
poziomu kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Jednolite studia magisterskie”. 

 

Absolwenci wyższych  
studiów magisterskich 
jednolitych w tym kobiety 
(kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 

warunków opisanych poniżej. 
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Dział 2 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

 Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Absolwenci wyższych studiów magisterskich 
jednolitych ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

Absolwenci wyższych 
studiów drugiego stopnia 
ogółem (kolumna 8) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Ogółem”, z następującą różnicą dotyczącą 
poziomu kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Drugiego stopnia”. 

 

Absolwenci wyższych 
studiów drugiego stopnia w 
tym zamieszkali na wsi 
(kolumna 9) 
 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Absolwenci wyższych studiów drugiego stopnia 
ogółem”, dodatkowo: 

1. Miejsce zamieszkania absolwenta przez rozpoczęciem 
studiów to wieś. 

 

Absolwenci wyższych 
studiów drugiego stopnia w 
tym z liczby ogółem kobiety 
(kolumna 10) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru: 
Tak jak dla kolumny „Absolwenci wyższych studiów drugiego stopnia 
ogółem”, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 
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Dział 3 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunki studiów (kolumna 1) Przez system System generuje listę kierunków na podstawie kierunków 
zarejestrowanych przez daną uczelnią w module Kierunki 
studiów> Zestawienie uruchomionych studiów na kierunkach. 
 

Lista obejmuje nazwę kierunku nadaną przez uczelnię, nazwę i kod 
klasyfikacji ISCED przypisaną do kierunku, a w przypadku 
kierunków filologicznych także nazwę specjalności. 
Kierunki na liście są zgrupowane według atrybutów, które je opisują 
(nazwa, kod ISCED i czas trwania studiów). 

 

Czas trwania studiów 
(kolumna 2) 

Przez system System wylicza dla każdego z kierunków prezentowanych na liście 
wartość atrybutu „Czas trwania studiów” (w latach) bazując na 
liczbie semestrów zarejestrowanej dla tego kierunku w module 
Kierunki studiów> Zestawienie uruchomionych studiów na 
kierunkach (dla starych kierunków) lub w nowym module Kierunki 
(dla nowych kierunków) – w zależności do tego, do jakiego kierunku 
absolwent jest przypisany.  

 

Absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich i 
wyższych studiów 
pierwszego stopnia ogółem 
(kolumna 3) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Absolwent studiował na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: 
absolwent jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data ukończenia studiów dla danego studiowania jest 
niepusta i i jest późniejsza niż 31 grudnia poprzedniego 
roku sprawozdawczego i niepóźniejsza niż 31 grudnia roku 
bieżącego.. 

4. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Jednolite studia magisterskie” lub 
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Dział 3 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

„Pierwszego stopnia”. 
5. Absolwent nie jest cudzoziemcem (na dzień ukończenia 

studiów). 
6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy 

kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 
7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na 

kierunki studiów wylistowane przez system w kolumnie 1. 

Absolwenci jednolitych 
studiów magisterskich i 
wyższych studiów 
pierwszego stopnia w tym 
kobiety (kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 3, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Absolwenci studiów 
pierwszego stopnia z tytułem 
inżyniera i równorzędnym 
ogółem (kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 3, z następującą różnicą dotyczącą poziomu 
kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Pierwszego stopnia” 

Oraz dodatkowo: 
2. Absolwent uzyskał tytuł inżyniera lub równorzędny. 

 

Absolwenci studiów 
pierwszego stopnia z tytułem 
inżyniera i równorzędnym w 
tym kobiety (kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 5, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 
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Dział 3 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Absolwenci studiów 
pierwszego stopnia z tytułem 
licencjata i równorzędnym 
ogółem (kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 3, z następującą różnicą dotyczącą poziomu 
kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Pierwszego stopnia” 

Oraz dodatkowo: 
2. Absolwent uzyskał tytuł licencjata lub równorzędny. 

 

Absolwenci studiów 
pierwszego stopnia z tytułem 
licencjata i równorzędnym w 
tym kobiety (kolumna 8) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 7, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Absolwenci studiów 
magisterskich jednolitych 
ogółem (kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 3, z następującą różnicą dotyczącą poziomu 
kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Jednolite magisterskie” 

 

 

Absolwenci studiów 
magisterskich jednolitych w 
tym kobiety (kolumna 10) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
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Dział 3 - Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 9, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

Absolwenci studiów drugiego 
stopnia ogółem (kolumna 11) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 3, z następującą różnicą dotyczącą poziomu 
kształcenia: 

1. Poziom kształcenia kierunku studiów ukończonych przez 
absolwenta to „Drugiego stopnia”. 

 

Absolwenci studiów drugiego 
stopnia w tym kobiety 
(kolumna 12) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań absolwentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów, według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 11, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla absolwenta ma wartość „Kobieta”. 

 

 

 

 

Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunki studiów (kolumna 1) 
 
 

Przez system System generuje listę kierunków na podstawie kierunków 
zarejestrowanych przez daną uczelnią w nowym module Kierunki  
 
Lista obejmuje nazwę kierunku nadaną przez uczelnię, nazwę i kod 
klasyfikacji ISCED przypisaną do kierunku. 

1. S 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Studenci rekrutacji bez podziału na kierunki zliczani są w 
dodatkowym wierszu: „Na pierwszym roku studiów bez 
przypisanego kierunku (ISCED: Obszar nieznany (9999))”. 
 
Studenci studiów międzyobszarowych wyliczani są tylko we wierszu 
odpowiadającym tym studiom, nie zaś we wierszach 
odpowiadających kierunkom składowym. Przy czym jeżeli w ramach 
tych studiów student studiuje zarówno na kierunku studiów 
pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz na kierunku 
studiów drugiego stopnia, to zostanie uwzględniony zarówno w 
odpowiednich kolumnach dotyczących studiów pierwszego stopnia 
lub jednolitych magisterskich, jak i w odpowiednich kolumnach 
dotyczących studiów drugiego stopnia.  
Kierunki na liście są zgrupowane według atrybutów, które je opisują 
(nazwa, kod ISCED, rodzaj studiów i czas trwania studiów).  

Rodzaj studiów (kolumna 2) Przez system System wylicza dla każdego z kierunków prezentowanych na liście 
wartość atrybutu „Rodzaj studiów” bazując na tytule zawodowym 
zarejestrowanym dla uruchomienia powiązanego ze studentem.  
Kierunki . 
 

Wartość nie jest wypełniana dla wiersza  „Na pierwszym roku 
studiów bez przypisanego kierunku”. 

 

Czas trwania studiów 
(kolumna 3) 

Przez system System wylicza dla każdego z kierunków prezentowanych na liście 
wartość atrybutu „Czas trwania studiów” (w latach) bazując na 
liczbie semestrów ” bazując na tytule zawodowym zarejestrowanym 
dla uruchomienia powiązanego ze studentem.  
 

Wartość nie jest wypełniana dla wiersza  „Na pierwszym roku 

studiów bez przypisanego kierunku”. 

 

Studenci ogółem (kolumna 
4) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: 
student jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data skreślenia ze studiów lubd data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

4. Student nie jest cudzoziemcem (na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego). 

5. Student: 
5.1. jest przypisany do semestru zimowego roku 
akademickiego odpowiadającemu rokowi 
sprawozdawczemu, 

               5.2 (lub) znacznik „W trakcie procedury skreślenia” ma dla 
              niego wartość „Tak”  

6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy 
kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na 
kierunki studiów wylistowane przez system w kolumnie 1, 
przy czym studenci studiujący w ramach indywidulanych 
studiów międzyobszarowych są uwzględniani wyłącznie we 
wierszu dotyczącym kierunku grupującego (nie są 
uwzględniani w wierszach dotyczących kierunków 
składowych). 

Studenci w tym kobiety 
(kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich razem 
(kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 

składającą sprawozdanie. 
2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: 

student jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

4. Student nie jest cudzoziemcem. 
5. Student: 

5.1. jest przypisany do semestru zimowego roku 
akademickiego odpowiadającemu rokowi 
sprawozdawczemu, 

               5.2 (lub) znacznik „W trakcie procedury skreślenia” ma dla 
              niego wartość „Tak”  

6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy 
kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na 
kierunki studiów wylistowane przez system w kolumnie 1, 
przy czym studenci studiujący w ramach indywidulanych 
studiów międzyobszarowych są uwzględniani wyłącznie we 
wierszu dotyczącym kierunku grupującego (nie są 
uwzględniani w wierszach dotyczących kierunków 
składowych). 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

8. Poziom kształcenia kierunku studiów studenta to 
„Pierwszego stopnia” lub „Jednolite magisterskie”. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich w tym kobiety 
(kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na pierwszym 
roku studiów razem 
(kolumna 8) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na pierwszym roku studiów (jego aktualny 
semestr to pierwszy lub drugi) 

W przypadku studiów 
międzyobszarowych:  
- do wyznaczenia roku 
bierzemy zawsze maksymalny 
semestr spośród kierunków 
wchodzących w skład studiów 
międzyobszarowych 
(oddzielnie dla studiów I 
stopnia i JSM oraz oddzielnie 
dla studiów II stopnia), 
- jeśli student łączy 
studiowania na kierunku II 
stopnia oraz na kierunku I 
stopnia lub JSM w ramach 
studiów międzyobszarowych, 
zliczamy go w dziale 4 
zarówno w odpowiednich 
kolumnach dotyczących 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich, jak i 
w odpowiednich kolumnach 
dotyczących studiów drugiego 
stopnia.   
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na pierwszym 
roku studiów w tym kobiety 
(kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na pierwszym 
roku studiów w tym 
powtarzający rok i 
urlopowani (kolumna 10) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na pierwszym 
roku studiów w tym 
powtarzający rok i 
urlopowani w tym kobiety 
(kolumna 11) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na drugim 
roku studiów razem 
(kolumna 12) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na drugim roku studiów (jego aktualny 
semestr to trzeci lub czwarty) 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na drugim 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

roku studiów w tym kobiety 
(kolumna 13) 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 12, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na trzecim 
roku studiów razem 
(kolumna 14) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na trzecim roku studiów (jego aktualny 
semestr to piąty lub szósty) 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na trzecim 
roku studiów w tym kobiety 
(kolumna 15) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 14, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na czwartym 
roku studiów razem 
(kolumna 16) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na czwartym roku studiów (jego aktualny 
semestr to siódmy lub ósmy) 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na czwartym 
roku studiów w tym kobiety 
(kolumna 17) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Tak jak dla kolumny 16, dodatkowo: 
1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na piątym roku 
studiów razem (kolumna 18) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na piątym roku studiów (jego aktualny 
semestr to dziewiąty lub dziesiąty) 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na piątym roku 
studiów w tym kobiety 
(kolumna 19) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 18, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na szóstym 
roku studiów razem 
(kolumna 20) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Student studiuje na szóstym roku studiów (jego aktualny 
semestr to jedenasty lub dwunasty) 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 

Studenci studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych 
magisterskich na szóstym 
roku studiów w tym kobiety 
(kolumna 21) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 20, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

Uwaga odnośnie studiów 
międzyobszarowych 
analogiczna jak w przypadku 
studentów pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych magisterskich. 
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Dział 4 – Studenci według roku studiów, kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Studenci na studiach 
drugiego stopnia razem 
(kolumna 22) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo: 

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka uczelni: 
student jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data skreślenia ze studiów lubd data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

4. Student nie jest cudzoziemcem. 
5. Student: 

5.1. jest przypisany do semestru zimowego roku 
akademickiego odpowiadającemu 
rokowisprawozdawczemu, 

               5.2 (lub) znacznik „W trakcie procedury skreślenia” ma dla 
              niego wartość „Tak”  

6. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na formy 
kształcenia (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

7. Wyliczone wartości są prezentowane w podziale na 
kierunki studiów wylistowane przez system w kolumnie 1, 
przy czym studenci studiujący w ramach indywidulanych 
studiów międzyobszarowych są uwzględniani wyłącznie we 
wierszu dotyczącym kierunku grupującego (nie są 
uwzględniani w wierszach dotyczących kierunków 
składowych). 

8. Poziom kształcenia kierunku studiów studenta to „Drugiego 
stopnia”. 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 32 / 

168 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Studenci na studiach 
drugiego stopnia w tym 
kobiety (kolumna 23) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 22, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

 

Studenci na studiach 
drugiego stopnia z liczby 
razem na ostatnim roku 
studiów (kolumna 24) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 
warunków opisanych poniżej. 
 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 22, dodatkowo: 

1. Aktualny semestr odpowiada liczbie semestrów 
zdefiniowanej dla kierunku lub (wyłącznie w przypadku 
kierunków z parzystą liczbą semestrów) tej samej liczbie 
pomniejszonej o jeden. 

 
Jako studenta ostatniego roku 
studiów międzyobszarowych 
traktujemy tylko takiego 
studenta, który przebywa na 
ostatnim roku wszystkich 
kierunków składowych. 
 

Studenci na studiach 
drugiego stopnia z liczby 
razem na ostatnim roku 
studiów w tym kobiety 
(kolumna 25) 

Przez system System wylicza liczbę studiowań dla studentów zarejestrowanych w  
systemie POL-on w module Studenci>Wykaz studentów według 

warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 24, dodatkowo: 

1. Pole „Płeć” dla studenta ma wartość „Kobieta”. 

 

 

 

Dział 5 - Studenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunek studiów (kolumna Dodawana przez System pozwala dodać użytkownikowi do listy kierunków  
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Dział 5 - Studenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1)  użytkownika prezentowanych jedynie takie kierunki, która są prowadzone na 
uczelni użytkownika. 
 
Nazwa kierunku nie uwzględnia dopisków w nawiasie kwadratowym 
na jej końcu. 
 
Kierunki na liście są opisane za pomocą tych samych atrybutów jak 
opisane w dziale 4 dla kolumny 1.  
 

Ogółem (kolumna 2) Przez system System wylicza wartości w kolumnie sumując wartości 
wprowadzone przez użytkownika w kolumnach 5, 7, 9, 11 i 13.  

 

W tym kobiety (kolumna 4) Przez system System wylicza wartości w kolumnie sumując wartości 
wprowadzone przez użytkownika w kolumnach 6, 8, 10, 12 i 14. 

 

Pozostałe kolumny (kolumna 
3 oraz kolumny od 5 do 14) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Dla kolumny 3 wprowadzane 
są wartości tylko we wierszu 
„Ogółem”. 

 

 

 

Dział 6 - Absolwenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunek studiów (kolumna 
1)  

Dodawana przez 
użytkownika 

System pozwala dodać użytkownikowi do listy kierunków 
prezentowanych jedynie takie kierunki, która są prowadzone na 
uczelni użytkownika.  
 
Nazwa kierunku nie uwzględnia dopisków w nawiasie kwadratowym 
na jej końcu. 
 
Kierunki na liście są opisane za pomocą tych samych atrybutów jak 
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Dział 6 - Absolwenci niepełnosprawni według kierunków studiów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

opisane w dziale 3 dla kolumny 1. 

Ogółem (kolumna 2) Przez system System wylicza wartości w kolumnie sumując wartości 
wprowadzone przez użytkownika w kolumnach 4, 6, 8, 10 i 12.  

 

W tym kobiety (kolumna 3) Przez system System wylicza wartości w kolumnie sumując wartości 
wprowadzone przez użytkownika w kolumnach 5, 7, 9, 11 i 13.  

 

Pozostałe kolumny (od 4 do 
13) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Dział 7 - Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kolumny do 1 do 7  Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Dział 7a - Studenci uczący się języka nowożytnego jako obowiązkowego lektoratu 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Ogółem (kolumna 1)  Przez system System wylicza wartości w kolumnie sumując wartości 
wprowadzone przez użytkownika w kolumnach 2, 3 i 4. 

 

Pozostałe kolumna (od 2 do 
4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 8 - Studenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunek studiów (kolumna 
1) 

Przez system System pozwala dodać użytkownikowi do listy kierunków 
prezentowanych jedynie takie kierunki, która są prowadzone na 
uczelni użytkownika.  
 
Nazwa kierunku nie uwzględnia dopisków w nawiasie kwadratowym 
na jej końcu. 
 
Kierunki na liście są opisane za pomocą tych samych atrybutów jak 
opisane w dziale 4 dla kolumny 1. 

 

Pozostałe kolumny (od 2 do 
5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Dział 9 - Absolwenci studiów prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kierunek studiów (kolumna 
1) 

Przez system System pozwala dodać użytkownikowi do listy kierunków 
prezentowanych jedynie takie kierunki, która są prowadzone na 
uczelni użytkownika.  
 
Nazwa kierunku nie uwzględnia dopisków w nawiasie kwadratowym 
na jej końcu. 
 
Kierunki na liście są opisane za pomocą tych samych atrybutów jak 
opisane w dziale 3 dla kolumny 1. 

 

Pozostałe kolumny (od 2 do 
5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Sekcja 2 

 
Dane są wyliczane analogicznie jak w sekcji 1, z następującymi różnicami:  

1. Wszędzie zamiast warunku „Student/absolwent nie jest cudzoziemcem” stosowany jest warunek „Student/absolwent jest cudzoziemcem”.  

2. Dla wyliczonych danych stosowany jest zawsze dodatkowy podział według kraju. Lista krajów jest generowana przez system na pod stawie krajów urodzenia lub  w 

przypadku braku kraju urodzenia, krajów pochodzenia cudzoziemców studiujących na danej uczelni.  

3. Dane które w sekcji 1 są wyliczane przez system bez możliwości edycji, w sekcji 2 także są wyliczane przez system bez możliwości edycji. Dane, które w sekcji 1 są 

dostępne do edycji, w sekcji 2 także są dostępne do edycji .  

4. Dostępne są wyłącznie działy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 i 9. 

5. W dziale pierwszym nie jest dostępna kolumna 2 (W tym zamieszkali na wsi), a w dziale 2 kolumny 2 i 9 (W tym zamieszkali na wsi). 

 

 

Sekcja 3 
 

Dane są wyliczane analogicznie jak w sekcji 1, z następującymi różnicami:  

1. Wszędzie zamiast warunku „Student/absolwent nie jest cudzoziemcem” stosowany jest warunek „Student/absolwent jest cudzoziemce m”. 

2. Dodatkowo wszędzie stosowany jest warunek „Student odbywa studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich”  (na dzień 31 grudnia danego roku 

sprawozdawczego). 

3. Dostępne są wyłącznie działy 3 i 4. 

4. Dane które w sekcji 1 są wyliczane przez system bez możliwości edycji, w sekcji 3 także są wyliczane przez system bez możliwości edycji. Dane, które w sekcji 1 są 

dostępne do edycji, w sekcji 3 także są dostępne do edycji.  

5. W obu działach dane są prezentowane bez podziału na kierunki studiów  i kraje (wyliczany jest wyłącznie wiersz ogółem). 

 

Sekcja 4 

 
Dane są wyliczane analogicznie jak w sekcji 1, z następującymi różnicami:  

1. Wszędzie zamiast warunku „Student/absolwent nie jest cudzoziemcem” stosowany jest warunek „Student/absolwent jest cudzoziemce m”. 

2. Dodatkowo wszędzie stosowany jest warunek: student ma uzupełnianą podstawę przyjęcia na studia inną niż „Student odbywa studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich”(na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego) . 
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3. Dostępne są wyłącznie działy 3 i 4. 

4. Dane które w sekcji 1 są wyliczane przez system bez możliwości edycji, w sekcji 4 także są wyliczane przez system bez możliwości edycji. Dane, które w sekcji 1 są 

dostępne do edycji, w sekcji 4 także są dostępne do edycji.  

5. W obu działach dane są prezentowane bez podziału na kierunki studiów i kra je (wyliczany jest wyłącznie wiersz ogółem).. 

 

Sekcja 5 
 

Dane są wyliczane analogicznie jak w sekcji 1, z następującymi różnicami:  

1. Wszędzie zamiast warunku „Student/absolwent nie jest cudzoziemcem” stosowany jest warunek „Student/absolwent jest cudzoziemcem”. 

2. Dla wyliczonych danych stosowany jest zawsze dodatkowy podział według kraju. Lista krajów jest generowana przez system na pod stawie na podstawie krajów 

urodzenia lub  w przypadku braku kraju urodzenia, krajów pochodzenia  cudzoziemców studiujących na danej uczelni. 

3. Dostępne są wyłącznie działy 3 i 4. 

 

Sekcja 6 
 

1. Dane statystyczne są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dane są wprowadzane w podziale na kraje. Użytkownik dodając nowy wiersz, wybiera kraj, dla którego mają być wprowadzane wartości. 

3. Dostępne są wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4. 

 

Sekcja 7 
 

1. Dane statystyczne są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dane są wprowadzane w podziale na kraje. Użytkownik dodając nowy wiersz, wybiera kraj, dla którego mają być wprowadzane warto ści. 

3. Dostępne są wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4. 

 

Sekcja 8 
1. Dane statystyczne są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dane są wprowadzane w podziale na kraje. Użytkownik dodając nowy wiersz, wybiera kraj, dla którego mają być wprowadzane warto ści. 

3. Dostępne są wyłącznie działy 1, 4, 5 oraz 8. 
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III. Formularz S-11 
  

Formularz jest uzupełniany przez uczelnie wyższe oraz ich filie, a także przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze,  przy czym 

instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze uzupełniają wyłącznie dział 4 (wiersz 1) i oraz dział 5. 

 

Dane podstawowe  

Tak jak dla S-10 

 

 

Dział 1 - Domy i stołówki studenckie 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie 
(kolumna 0) 

Przez system Lista wartości: 
- Domy studenckie 
- Stołówki studenckie 

 

Domy (stołówki) (kolumna 1) Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Miejsca (kolumna 2) Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

Dział 2 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 
Wiersz 1: Liczba 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
studentami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
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Dział 2 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

1. Począwszy od stycznia  do grudnia roku sprawozdawczego 
student miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 
Wiersz 2: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
zakwaterowanych w 
domach studenckich 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 
Wiersz 3: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie z tego w 
domach studenckich 
uczelni macierzystych 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami)  
Wiersz 4: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie w domach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 2 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

studenckich innych 
uczelni 
Kolumna 2: W tym na 
studiach stacjonarnych 

Wiersz 1: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
student miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. W przypadku co najmniej jednego miesiąca, podczas 
którego student pobierał zapomogę, student studiował na 
studiach stacjonarnych prowadzonych przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
studentami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 2: W tym na 
studiach stacjonarnych 
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 3: Cudzoziemcy 
(ogółem)  

Wiersz 1: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
student miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. Student jest cudzoziemcem. 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
studentami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 2: Cudzoziemcy 

(ogółem)  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 3: Cudzoziemcy w Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc Osoby uwzględnione w 
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Dział 2 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

tym na studiach 
stacjonarnych  

Wiersz 1: Liczba 
studentów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
student miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. Student jest cudzoziemcem. 
3. W przypadku co najmniej jednego miesiąca, podczas 

którego student pobierał zapomogę, student studiował na 
studiach stacjonarnych prowadzonych przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

wyliczeniach nie muszą być 
studentami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 3: Cudzoziemcy w 
tym na studiach 
stacjonarnych  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 4: Cudzoziemcy w 
tym obywatele państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej i EFTA  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

 

Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 1: Ogółem 
Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 2, 13, 15  
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 2: Studenci 
otrzymujący stypendia z 
funduszu pomocy 
materialnej dla 
studentówstypendialnego 

Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Wiersz 3: z tego studenci 
otrzymujący tylko 
stypendium socjalne 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów lubd data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie ani 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, ani stypendium 
rektora. 

5. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
student ma formę stacjonarną. 

6. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Student jest cudzoziemcem. 

 
 

Dla kolumny 5 w wierszu 3 nie 
ma podawanej wartości. 
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 43: z tego studenci 
otrzymujący tylko 
stypendium rektora  
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium socjalnego ani stypendium dla osób 
niepełnosprawnych. 

5. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 

student ma formę stacjonarną. 
6. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 

„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Student jest cudzoziemcem. 

 

Wiersz 4: z tego studenci 
otrzymujący tylko 
stypendium rektora 
Kolumna 5: Cudzoziemcy w 

tym obywatele państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej i EFTA 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Wiersz 5: z tego studenci Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc  
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

otrzymujący tylko 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie ani 
stypendium socjalnego, ani stypendium rektora. 

5. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
student ma formę stacjonarną. 

6. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Student jest cudzoziemcem. 

Wiersz 54: z tego studenci 

otrzymujący tylko 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumna 5: Cudzoziemcy w 

tym obywatele państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej i EFTA 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Wiersz 6: z tego studenci Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc Dla kolumny 5 w wierszu 6 nie 
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne i 
stypendium rektora  
Kolumny 1-4 

materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

5. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

6. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
student ma formę stacjonarną. 

7. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 

Student jest cudzoziemcem. 

ma podawanej wartości. 

Wiersz 7: z tego studenci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

Dla kolumny 5 w wierszu 7 nie 
ma podawanej wartości. 
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

5. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium rektora. 

6. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 

student ma formę stacjonarną. 
7. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 

„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Student jest cudzoziemcem. 

Wiersz 8: z tego studenci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium rektora  i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 47 / 

168 

                                                              

Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

5. W grudniu roku sprawozdawczego student nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium socjalnego. 

6. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
student ma formę stacjonarną. 

7. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 

Student jest cudzoziemcem. 

Wiersz 84: z tego studenci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium rektora  i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumna 5: Cudzoziemcy w 

tym obywatele państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej i EFTA 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Wiersz 9: z tego studenci 

otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne, 
stypendium rektora i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza studentów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna studentów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Student studiuje na kierunku prowadzonym przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 

Dla kolumny 5 w wierszu 9 nie 
ma podawanej wartości. 
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

5. W grudniu roku sprawozdawczego student miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

6. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
student ma formę stacjonarną. 

7. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Student jest cudzoziemcem. 

Wiersz 10: Studenci 
otrzymujący stypendium 
socjalne 
Kolumny 1-4 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 3, 6, 7, 9. Dla kolumny 5 w wierszu 10 
nie ma podawanej wartości. 

Wiersz 11: Studenci 

otrzymujący stypendium 
rektora  
Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 4, 6, 8, 9.  

Wiersz 12: Studenci 

otrzymujący stypendium  
dla osób 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 5, 7, 8, 9.  
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Dział 3 - Studenci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

niepełnosprawnych 
Kolumny 1-5 

Wiersz 13: Studenci 

otrzymujący stypendia 
jako stypendyści strony 
polskiej 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  

Wiersz 14: Studenci 

otrzymujący stypendia 
fundowane 
Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 15 i 16 . 

Wiersz 15: z tego tylko 

stypendia fundowane 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  

Wiersz 16: z tego 

jednocześnie stypendia 
fundowane i inne 
stypendia 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  

 

Dział 4 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla doktorantów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
doktorantami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
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Dział 4 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla doktorantów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 1: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

 Warunki wyboru:  
1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 

doktorant miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

sprawozdawczego. 

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 
Wiersz 2: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
zakwaterowanych w 
domach studenckich 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami) 
Wiersz 3: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie z tego w 
domach studenckich 
uczelni macierzystych 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 1: Ogółem 
(łącznie z 
cudzoziemcami)  
Wiersz 4: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 4 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla doktorantów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

sprawozdanie w domach 
studenckich innych 
uczelni 
Kolumna 2: W tym na 

studiach stacjonarnych 

Wiersz 1: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
doktorant miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. W przypadku co najmniej jednego miesiąca, podczas 
którego doktorant pobierał zapomogę, doktorant studiował 
na studiach stacjonarnych prowadzonych przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
doktorantami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 2: W tym na 
studiach stacjonarnych 
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 3: Cudzoziemcy 
(ogółem)  

Wiersz 1: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
doktorant miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. Doktorant jest cudzoziemcem. 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
doktorantami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 2: Cudzoziemcy 
(ogółem)  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 4 - Formy pomocy materialnej i socjalnej dla doktorantów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kolumna 3: Cudzoziemcy w 
tym na studiach 
stacjonarnych  

Wiersz 1: Liczba 
doktorantów szkoły 
sporządzającej 
sprawozdanie 
otrzymujących zapomogi  

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 Warunki wyboru:  

1. Począwszy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego 
doktorant miał  zarejestrowaną w instytucji składającej 
sprawozdanie pomoc materialną typu „Zapomoga” w co 
najmniej jednym miesiącu. 

2. Doktorant jest cudzoziemcem. 
3. W przypadku co najmniej jednego miesiąca, podczas 

którego doktorant pobierał zapomogę, doktorant studiował 
na studiach stacjonarnych prowadzonych przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 

Osoby uwzględnione w 
wyliczeniach nie muszą być 
doktorantami w danej instytucji 
na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

Kolumna 3: Cudzoziemcy w 
tym na studiach 
stacjonarnych  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumna 4: Cudzoziemcy w 

tym obywatele państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej i EFTA  
Wiersz 2- 4 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Dział 5 - Doktoranci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 1: Ogółem 
Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 2, 13, 15  
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Dział 5 - Doktoranci otrzymujący stypendia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wiersz 2: Doktoranci 
otrzymujący stypendia  z 
funduszu stypendialnegoz 
funduszu pomocy 
materialnej dla 
doktorantów 

Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Wiersz 3: z tego doktoranci 
otrzymujący tylko 
stypendium socjalne 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

7. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

8. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

9. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie ani 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, ani stypendium 
rektora. 

11. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

12. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 

Doktorant jest cudzoziemcem. 

Dla kolumny 5 w wierszu 3 nie 
ma podawanej wartości. 
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Wiersz 3: z tego doktoranci 

otrzymujący tylko 
stypendium rektora  
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

7. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

8. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

9. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium socjalnego ani stypendium dla osób 
niepełnosprawnych. 

11. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

12. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Doktorant jest cudzoziemcem. 

 

Wiersz 34: z tego doktoranci 

otrzymujący tylko 
stypendium rektora 
Kolumna 5: Cudzoziemcy w 
tym obywatele państw 
członkowskich Unii 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Europejskiej i EFTA 

Wiersz 5: z tego doktoranci 
otrzymujący tylko 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

7. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

8. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

9. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie ani 
stypendium socjalnego, ani stypendium rektora. 

11. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

12. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 

Doktorant jest cudzoziemcem. 

Dla kolumny 5 w wierszu 5 nie 
ma podawanej wartości. 

Wiersz 6: z tego doktoranci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne i 
stypendium rektora  
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

8. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

Dla kolumny 5 w wierszu 6 nie 
ma podawanej wartości. 
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9. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

11. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

12. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

13. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

14. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Doktorant jest cudzoziemcem. 

Wiersz 7: z tego doktoranci 

otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

8. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

9. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

Dla kolumny 5 w wierszu 7 nie 
ma podawanej wartości. 
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11. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

12. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium rektora. 

13. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

14. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Doktorant jest cudzoziemcem. 

Wiersz 8: z tego doktoranci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium rektora  i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

8. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

9. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

11. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

12. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 

Dla kolumny 5 w wierszu 8 nie 
ma podawanej wartości. 
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zarejestrowanego w instytucji składającej sprawozdanie 
stypendium socjalnego. 

13. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 
doktorant ma formę stacjonarną. 

14. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 
„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 

Doktorant jest cudzoziemcem. 

Wiersz 9: z tego doktoranci 
otrzymujący jednocześnie 
stypendium socjalne, 
stypendium rektora i 
stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-4 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

8. Doktorant studiuje na kierunku prowadzonym przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

9. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

10. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

pomoc materialną typu „Stypendium socjalne”. 

11. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 

pomoc materialną typu „Stypendium rektora”. 

12. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium dla osób 
niepełnosprawnych”. 

13. Wyłącznie dla kolumn 2 „W tym na studiach 
stacjonarnych” oraz 4 „Cudzoziemcy w tym na 
studiach stacjonarnych”: Kierunek, na którym studiuje 

Dla kolumny 5 w wierszu 9 nie 
ma podawanej wartości. 
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doktorant ma formę stacjonarną. 
14. Wyłącznie dla kolumn 3 „Cudzoziemcy ogółem” oraz 4 

„Cudzoziemcy w tym na studiach stacjonarnych”: 
Doktorant jest cudzoziemcem. 

Wiersz 10: Doktoranci 

otrzymujący stypendium 
socjalne 
Kolumny 1-4 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 3, 6, 7, 9. Dla kolumny 5 w wierszu 10 
nie ma podawanej wartości. 

Wiersz 11: Doktoranci 

otrzymujący stypendium 
rektora  
Kolumny 1-5 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 4, 6, 8, 9.  

Wiersz 12: Doktoranci 

otrzymujący stypendium 
dla osób 
niepełnosprawnych 
Kolumny 1-54 

Przez system System sumuje wartości z wierszy 5, 7, 8, 9. Dla kolumny 5 w wierszu 12 
nie ma podawanej wartości. 

Wiersz 13: Doktoranci 

otrzymujący stypendia 
jako stypendyści strony 
polskiej 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  

Wiersz 14: Doktoranci 

otrzymujący stypendia 
fundowane 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy. . 

Wiersz 15: z tego tylko 

stypendia fundowane 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  
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Kolumny 1-5 

Wiersz 16: z tego 

jednocześnie stypendia 
fundowane i inne 
stypendia 
Kolumny 1-5 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy.  

 

 

IV. Formularz S-12 
Formularz jest uzupełniany przez uczelnie wyższe, ich filie oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze,  przy czym instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, i instytuty badawcze nie wypełniają działów 12, 13, 14, 15 natomiast filie uczelni nie wypełniają działów 12, 13, 14, 15, 

16 i 172 oraz 15, 16, 17 i 20. Filie uczelni uzupełniają wyłącznie działy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 

 

 

   

 

Dane podstawowe  

Tak jak dla S-10 

 

Sekcja 1 – Słuchacze, osoby ubiegające się o stopień doktora, nauczyciele akademiccy i pracownicy – bez 

cudzoziemców 
 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  0,63 cm, Bez kontroli
bękartów i wdów
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Dział 1 - Studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Nazwy kierunków 
kształcenia wg 
klasyfikacji ISCED-F 
(kolumna 1) 

Dodawana przez 
użytkownika 

System pozwala dodać użytkownikowi do listy pozycje z klasyfikacji 
ISCED 

 

Pozostałe kolumny (od 2 do 
9) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Lista kolumn: 
2. Studia podyplomowe 

Ssłuchacze ogółem 
3. Studia podyplomowe 

sSłuchacze w tym kobiety 
4. Słuchacze w tym (z 

ogółem), którzy otrzymali 
dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza 
Polską 

5. Słuchacze w tym (z 
rubryki 4) kobiety  

6.4. Studia podyplomowe 
wWydane świadectwa 
(w poprzednim roku 
akademickim) ogółem  

7.5. Studia podyplomowe 
Wwydane świadectwa 
(w poprzednim roku 
akademickim) w tym 
kobiety  

8. Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku 
akademickim) w tym (z 
ogółem), którzy otrzymali 
dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza 
Polską  
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

9.  Wydane świadectwa 
(w poprzednim roku 
akademickim) w tym (z 
rubryki 8) kobiety 

6. Kształcenie 
specjalistyczne uczestnicy 
ogółem 

7. Kształcenie 
specjalistyczne uczestnicy 
w tym kobiety 

8. Kształcenie 
specjalistyczne wydane 
świadectwa 
w poprzednim roku 
akademickim ogółem  

9. Kształcenie 
specjalistyczne wydane 
świadectwa 
w poprzednim roku 
akademickim w tym 
kobiety 
 

 

 

Dział 2 – Kształcenie specjalistyczne 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Nazwy kierunków 
kształcenia wg 
klasyfikacji ISCED-F 

Dodawana przez 
użytkownika 

System pozwala dodać użytkownikowi do listy pozycje z klasyfikacji 
ISCED 

Dział uzupełniany wyłącznie 
przez uczelnie zawodowe. 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 63 / 

168 

                                                              

Dział 2 – Kształcenie specjalistyczne 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

(kolumna 1) 

Pozostałe kolumny (od 2 do 
9) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Zakres kolumn: 
2. Uczestnicy ogółem  
3. w tym kobiety 
4. w tym, (z ogółem) którzy 

otrzymali świadectwo 
ukończenia kształcenia 
poza Polską 

5. w tym kobiety 
(z rubr. 4)  

6. w tym (z ogółem) przyjęci 
na pierwszy semestr  

7. w tym kobiety (z rubr. 6)
  

8. Wydane świadectwa (w 
poprzednim roku 
akademickim) ogółem  

9. w tym kobiety 

 

 

 

Dział 43. Słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kształcenia specjalistycznego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Dla wierszy 1 do 8 
Dla kolumn od 2 do 14Rok 
urodzenia 

Wprowadzana przez 
użytkownikaGenerow
ane przez system z 
możliwością 
uzupełnienia przez 
użytkownika 

Nie dotyczySystem generuje 
wartość „Ogółem”. Użytkownik 
dodaje pozostałe wiersze 
odpowiadające latom urodzenia 
słuchaczy studiów 
podyplomowych lub uczestników 

Lista wierszy to: 
1. Słuchacze studiów podyplomowych – ogółem 
2. Słuchacze studiów podyplomowych - w tym kobiety 
3. Wydane świadectwa po studiach podyplomowych (w 

poprzednim roku akademickim) – ogółem 
4. Wydane świadectwa po studiach podyplomowych (w 
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Dział 43. Słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kształcenia specjalistycznego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

kształcenia specjalistycznego. 
Lata urodzenia są prezentowane 
na liście w następujący sposób: 
- na samej górze wiersz 
„Ogółem” 
- następnie lata urodzenia w 
kolejności malejącej 
 

poprzednim roku akademickim) - w tym kobiety 
5. Uczestnicy kształcenia specjalistycznego – ogółem 
6. Uczestnicy kształcenia specjalistycznego - w tym kobiety 
7. Wydane świadectwa po kształceniu specjalistycznym (w 

poprzednim roku akademickim) – ogółem 
8. Wydane świadectwa po kształceniu specjalistycznym (w 

poprzednim roku akademickim)w tym kobiety 
Lista kolumn to: 

2. Ogółem  
3. Rok urodzenia 1998 i później 
4. 1997  
5. 1996  
6. 1995  
7. 1994  
8. 1993  
9. 1992  
10. 1991  
11. 1990  
12. 1989–1985  
13. 1984–1980  
14.2. 1979 i wcześniej 

Pozostałe kolumny (od 2 do 
9) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Lista kolumn: 
1. Studia podyplomowe słuchacze ogółem 
2. Studia podyplomowe słuchacze w tym kobiety 
3. Studia podyplomowe wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim ogółem  
4. Studia podyplomowe wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim w tym kobiety  
5. Kształcenie specjalistyczne uczestnicy ogółem 
6. Kształcenie specjalistyczne uczestnicy w tym kobiety 
7. Kształcenie specjalistyczne wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim ogółem  
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Dział 43. Słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kształcenia specjalistycznego według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

8. Kształcenie specjalistyczne wydane świadectwa 
w poprzednim roku akademickim w tym kobiety 

 

 

 

Dział 5 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami studiów doktoranckich 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Dziedziny nauki/dyscypliny 
naukowe oraz artystyczne 
(kolumna 1) 

Przez system, z 
możliwością dodania 
nowego wiersza 
przez użytkownika 

System generuje listę dziedzin/dyscyplin na podstawie dziedzin i 
dyscyplin, jakie zostały wskazane dla zarejestrowanych w module 
Stopień dr/dr hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje 
i autoreferaty zawiadomień o stopniu doktora nadanym w roku 
sprawozdawczym (kalendarzowym) przez instytucję składającą 
sprawozdanie osobom, które nie studiowały na studiach 
doktoranckich prowadzonych przez tę instytucję. 
 
Zawiadomienia brane przez system do wygenerowania listy musza 
mieć status „Zawiadomienie z kompletnymi danymi”, „Zatwierdzone 
przez jednostkę” lub „Zatwierdzone przez ministerstwo”. 
 
Użytkownik ma możliwość dodania ze słownika dziedzin/dyscyplin 
naukowych przechowywanego w systemie innej 
dziedziny/dyscypliny niż wygenerowana.  
 
Lista może obejmować zarówno dyscypliny ze starej 
klasyfikacji (obowiązującej przed 2019-01-05), jak i z nowej 
klasyfikacji. 
Użytkownik może dodać wartość z obu tych słowników. 

Możliwość dodawania wierszy 
została uwzględniona dlatego, 
aby móc wprowadzić dane dla 
osób, które mają już wszczęte 
przewody doktorskie, ale nie 
obroniły się jeszcze i w 
związku z tym nie ma dla nich 
zarejestrowanego 
zawiadomienia o nadaniu 
stopnia. 

Osoby mające wszczęty 
przewód doktorski ogółem 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm
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Dział 5 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami studiów doktoranckich 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

(kolumna 2) 

Osoby mające wszczęty 
przewód doktorski w tym 
kobiety (kolumna 3) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Osoby, które wszczęły 
przewód doktorski w danym 
roku kalendarzowym ogółem 
(kolumna 4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Osoby, które wszczęły 
przewód doktorski w danym 
roku kalendarzowym) w tym 
kobiety (kolumna 5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora poza 
studiami doktoranckimi w 
danym roku kalendarzowym 
ogółem (kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Zawiadomienie dotyczy stopnia nadanego przez instytucje 
składającą sprawozdania. 

2. Nadany stopień to stopień doktora. 
3. Uchwała o nadaniu stopnia została podjęta w roku 

kalendarzowym odpowiadającym rokowi 
sprawozdawczemu. 

4. Zawiadomienie ma status „Zawiadomienie z kompletnymi 
danymi”, „Zatwierdzone przez jednostkę” lub „Zatwierdzone 
przez ministerstwo”. 

5. W zawiadomieniu zostało zaznaczone, że stopień został 
obroniony poza studiami. 

6. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 
naukowe. 

7. Osoba, której nadano stopień, nie była cudzoziemcem na 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 67 / 

168 

                                                              

Dział 5 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami studiów doktoranckich 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora poza 
studiami doktoranckimi w 
danym roku kalendarzowym 
w tym kobiety (kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Osoba, której nadano stopień, jest kobietą. 
 

 

 

 

Dział 6 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Dziedziny/dyscypliny 
naukowe odpowiadające 
tematowi rozprawy 
doktorskiej (kolumna 1) 

Przez system System generuje listę dziedzin/dyscyplin na podstawie: 
1. dziedzin i dyscyplin, jakie zostały wskazane w informacji o 

nadaniu stopnia dla osób umieszczonych w wykazie osób 
ubiegających o stopień doktora, które w instytucji 
składającej sprawozdanie mają wszczęte postępowanie o 
nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na dzień 
31 grudnia roku sprawozdawczego lub uzyskały stopień 
doktora w trybie eksternistycznym w danym roku 
sprawozdawczym, 

2. dziedzin i dyscyplin wskazanych w informacji o wszczęciu 
postępowania o nadanie stopnia. Przy czym obowiązują 
następujące zasady: 
2.1 jeśli w informacji jest wskazana jedna dyscyplina, to do 
listy dodawana jest ta właśnie dyscyplina 
2.2 jeśli w informacji jest wskazana lista dyscyplin z tej 
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Dział 6 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

samej dziedziny, do listy dodawana jest ta dziedzina 
2.3 jeśli w informacji jest wskazana lista dyscyplin z 
różnych dziedzin, do listy dodawany jest wiersz „Ogólnie - 
dla osób bez przyporządkowanej dziedziny” 
2.4 jeśli w informacji jest wskazana jedna dziedzina, to do 
listy dodawana jest ta właśnie dziedzina 
2.5 jeśli w informacji jest wskazane wiele dziedzin, to do 
listy dodawany jest wiersz „Ogólnie - dla osób bez 
przyporządkowanej dziedziny”. 
 

 
 
 
 

Osoby, które wszczęły 
postępowanie w sprawie 
nadania stopnia doktora  
w danym roku 
kalendarzowym ogółem 
(kolumna 2) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  

1. Osoba ubiega się o nadanie stopnia w instytucji składającej 
sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb eksternistyczny.  
3. Data wszczęcia postępowania jest nie późniejsza niż 31 

grudnia roku sprawozdawczego i nie wcześniejsza niż 1 
stycznia roku sprawozdawczego. 

4. Osoba, której nadano stopień, nie była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 
naukowe. 

 

Osoby, które wszczęły 
postępowanie w sprawie 
nadania stopnia doktora  
w danym roku 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 69 / 

168 

                                                              

Dział 6 - Osoby ubiegające się o stopień doktora niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

kalendarzowym w tym 
kobiety (kolumna 3) 

Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 
1. Osoba, której nadano stopień, jest kobietą. 

 

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora  
w trybie eksternistycznym  
w danym roku 
kalendarzowym ogółem 
(kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Osoba ubiega się o nadanie stopnia w instytucji składającej 
sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb eksternistyczny.  
3. Data uzyskania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia 

roku sprawozdawczego i nie wcześniejsza niż 1 stycznia 
roku sprawozdawczego. 

4. Osoba, której nadano stopień, nie była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 
naukowe. 

 

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora  
w trybie eksternistycznym  
w danym roku 
kalendarzowym w tym 
kobiety (kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo: 

1. Osoba, której nadano stopień, jest kobietą. 
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Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Dziedziny/dyscypliny 
naukowe (kolumna 1) 

Przez system, z 
możliwością dodania 
nowego wiersza 
przez użytkownika 

System generuje listę dziedzin/dyscyplin na podstawie dziedzin i 
dyscyplin, jakie zostały wskazane dla doktorantów studiujących na 
studiach doktoranckich prowadzonych przez instytucję składającą 
sprawozdanie, zarejestrowanych w module Studia 
doktoranckie>Zestawienie studiów doktoranckich. Jeżeli istnieją 
doktoranci bez wskazanej dyscypliny generowany jest dodatkowy 
wiersz o nazwie „Brak”. 
 
Użytkownik ma możliwość dodania ze słownika dziedzin/dyscyplin 
naukowych przechowywanego w systemie innej 
dziedziny/dyscypliny niż wygenerowana. 
 
Lista może obejmować zarówno dyscypliny ze starej 
klasyfikacji (obowiązującej przed 2019-01-05), jak i z nowej 
klasyfikacji. 
Użytkownik może dodać wartość z obu tych słowników. 

 Możliwość dodawania wierszy 
ma na celu umożliwienie 
uwzględnienia doktorantów, 
którzy zakończyli studia i mają 
aktualnie otwarte przewody 
doktorskie. 

Liczba 
doktorantówDoktoranci na 
studiach stacjonarnych 
ogółem (kolumna 2) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na stacjonarnych studiach 
prowadzonych przez instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

5. Doktorant nie jest cudzoziemcem. 
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Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

6. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 
naukowe, wskazanych dla zliczanych doktorantów. 
Doktoranci przypisani do wielu dyscyplin są zliczani tylko 
raz. Przy tym jeśli wszystkie dyscypliny, do których 
przypisany jest doktorant, mieszczą się w jednej dziedzinie, 
doktorant jest zliczany w wierszu odpowiada jącym tej 
dziedzinie o nazwie „[NAZWA DZIEDZINY] - dla 
doktorantów bez przyporządkowanej dyscypliny oraz studia 
interdyscyplinarne”. Jeśli dyscypliny, do których przypisany 
jest doktorant, mieszczą się w różnych dziedzinach, 
doktorant jest zliczany w wierszu o nazwie „Ogólnie - dla 
doktorantów bez przyporządkowanej dyscypliny oraz studia 
interdyscyplinarne”.. 

Liczba 
doktorantówDoktoranci na 
studiach stacjonarnych w 
tym kobiety (kolumna 3) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

 

Liczba 
doktorantówDoktoranci na 
studiach niestacjonarnych 
ogółem (kolumna 4) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na niestacjonarnych studiach 
prowadzonych przez instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  
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Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

4. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

5. Doktorant nie jest cudzoziemcem. 
6. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 

naukowe wskazanych dla zliczanych doktorantów. 
Doktoranci przypisani do wielu dyscyplin są zliczani tylko 
raz. Przy tym jeśli wszystkie dyscypliny, do których 
przypisany jest doktorant, mieszczą się w jednej dziedzinie, 
doktorant jest zliczany w wierszu odpowiadającym tej 
dziedzinie o nazwie „[NAZWA DZIEDZINY] - dla 
doktorantów bez przyporządkowanej dyscypliny oraz studia 
interdyscyplinarne”. Jeśli dyscypliny, do których przypisany 
jest doktorant, mieszczą się w różnych dziedzinach, 
doktorant jest zliczany w wierszu o nazwie „Ogólnie - dla 
doktorantów bez przyporządkowanej dyscypliny oraz studia 
interdyscyplinarne”. 

Liczba 
doktorantówDoktoranci na 
studiach niestacjonarnych w 
tym kobiety (kolumna 5) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

 

Doktoranci na studiach w 
tym, którzy otrzymali dyplom 
ukończenia studiów 
wyższych poza Polską 
ogółem (kolumna 6) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci na studiach w 
tym, którzy otrzymali dyplom 
ukończenia studiów 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

wyższych poza Polską w tym 
kobiety (kolumna 7) 

Liczba wszczętych 
przewodów 
doktorskich/postępowań w 
sprawie nadania stopnia 
doktora w danym roku 
kalendarzowym ogółem 
(kolumna 8) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Liczba wszczętych 
przewodów doktorskich/ 
postępowań w sprawie 
nadania stopnia doktora w 
danym roku kalendarzowym 
w tym kobiety (kolumna 9) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich  
w danym roku 
kalendarzowym na studiach 
stacjonarnych ogółem 
(kolumna 610) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Zawiadomienie dotyczy stopnia nadanego przez instytucje 
składającą sprawozdania. 

2. Nadany stopień to stopień doktora. 
3. Uchwała o nadaniu stopnia została podjęta w roku 

kalendarzowym odpowiadającym rokowi 
sprawozdawczemu. 

4. Zawiadomienie ma status „Zawiadomienie z kompletnymi 
danymi”, „Zatwierdzone przez jednostkę” lub „Zatwierdzone 
przez ministerstwo”. 

5. W zawiadomieniu zostało zaznaczone, że stopień został 
obroniony w związku ze studiami stacjonarnymi 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 74 / 

168 

                                                              

Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

6. Doktorant nie jest cudzoziemcem. 
7. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 

naukowe. 

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich  
w danym roku 
kalendarzowym na studiach 
stacjonarnych w tym kobiety 
(kolumna 711) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 10, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

 

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich  
w danym roku 
kalendarzowym na studiach 
niestacjonarnych ogółem 
(kolumna 812) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  

1. Zawiadomienie dotyczy stopnia nadanego przez instytucje 
składającą sprawozdania. 

2. Nadany stopień to stopień doktora. 
3. Uchwała o nadaniu stopnia została podjęta w roku 

kalendarzowym odpowiadającym rokowi 
sprawozdawczemu. 

4. Zawiadomienie ma status „Zawiadomienie z kompletnymi 
danymi”, „Zatwierdzone przez jednostkę” lub „Zatwierdzone 
przez ministerstwo”. 

5. W zawiadomieniu zostało zaznaczone, że stopień został 
obroniony w związku ze studiami niestacjonarnymi.. 

6. Doktorant nie jest cudzoziemcem. 
7. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny/dyscypliny 

naukowe. 

 

Osoby, które uzyskały Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia  
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Dział 47 - Studia doktoranckie  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich  
w danym roku 
kalendarzowym na studiach 
niestacjonarnych w tym 
kobiety (kolumna 913) 

zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 12, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

 

 

 

Dział 58 – Studia doktoranckie według nazw kierunków kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Nazwy kierunków 
kształcenia (kolumna 1) 

Przez system System generuje listę kierunków na podstawie kierunków 
zarejestrowanych przez daną instytucję składającą sprawozdanie w 
module Studia doktoranckie> Zestawienie studiów doktoranckich 
 
Lista obejmuje nazwę studiów nadaną przez instytucję składającą 
sprawozdanie oraz nazwę i kod klasyfikacji ISCED przypisaną do 
studiów. 
Studia ujęte na liście są zgrupowane według atrybutów, które je 
opisują (nazwa nadana przez instytucję i kod i nazwa ISCED).  

 

Doktoranci ogółem (kolumna 
2) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 
2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
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Dział 58 – Studia doktoranckie według nazw kierunków kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

doktorant jest przypisany do instytucji składającej sprawozdanie. 
3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  
4. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 
5. Doktorant nie jest cudzoziemcem. 
6. Dane są prezentowane w podziale na kierunki studiów. 

Doktoranci w tym kobiety 
(kolumna 3) 

Przez system System zlicza studiowania doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 
1. Doktorant jest kobietą. 

 

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich w 
danym roku kalendarzowym 
ogółem (kolumna 4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Osoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich w 
danym roku kalendarzowym 
w tym kobiety (kolumna 5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial
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Dział 69 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Dziedziny nauki/sztuki 
(kolumna 1) 

Przez system System generuje listę dziedzin według następujących zasad: 
dla doktorantów 
1. jeśli doktorant ma wskazaną dyscyplinę wiodącą, do listy 
dodawana jest dziedzina obejmująca tę dyscyplinę, 
2. jeśli doktorant nie ma wskazanej dyscypliny wiodącej, dziedzina 
dodawana do listy określana jest na podstawie listy dyscyplin 
wskazanej dla programu kształcenia przypisanego do doktoranta. 
Przy czym: 
2.2 jeśli wszystkie dyscypliny w tym programie należą do jednej 
dziedziny, to dodawana jest właśnie ta dziedzina, 
2.3 jeśli dyscypliny w tym programie należą do różnych dziedzin, do 
listy dodawany jest wiersz „Ogólnie - dla doktorantów bez 
przyporządkowanej dziedziny”. 
dla osób, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia 
3. do listy dodawana jest dziedzina obejmująca dyscyplinę, w której 
ma być nadany stopień 
  
 

     
 

 

Szkoły doktorskie -
Ddoktoranci ogółem 
(kolumna 2) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

 

Sformatowano: Nie Wyróżnienie

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt
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Dział 69 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 

Szkoły doktorskie -
Ddoktoranci w tym kobiety 
(kolumna 3) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Szkoły doktorskie -
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską ogółem 
(kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 
8. Termin złożenie rozprawy jest niepusty i nie późniejszy niż 

31 grudnia roku sprawozdawczego. 
9. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 

 

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 69 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Szkoły doktorskie 
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską w tym 
kobiety (kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora ogółem 
(kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data wszczęcia postępowania nie jest późniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i nie jest 
wcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 
 

 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora w tym 
kobiety (kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6 dodatkowo: 

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w  

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt

Sformatowano: Akapit z listą
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Dział 69 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora ogółem (kolumna 8) 

postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data nadania stopnia jest niepusta, niepóźniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i 
niewcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień uzyskania stopnia. 

5. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 
 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora w tym kobiety 
(kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8 dodatkowo: 

1. Osoba, która uzyskała stopień, jest kobietą. 
 

 

W tym, którzy otrzymali 
dyplom ukończenia studiów 
wyższych poza Polską 
ogółem (kolumna 4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

W tym, którzy otrzymali 
dyplom ukończenia studiów 
wyższych poza Polską w tym 
kobiety (kolumna 5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 10 7 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące według nazw kierunków kształceniaDoktoranci w szkołach doktorskich 
według nazw programów kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Programy kształcenia wg 
nazwy kierunków 

kształcenia klasyfikacji 
ISCED-F (kolumna 1) 

Przez system System generuje listę programów na podstawie programów 
kształcenia wskazanych dla zliczanych doktorantów lub uczestników 
postępowania awansowego, wykazanych w wykazie osób 
ubiegających się o stopień doktora w trybie kształcenia doktorantów 
dla instytucji składającej sprawozdanie lub w bazie postępowań 
awansowych, gdzie instytucja składająca sprawozdanie nadaje 
stopień. 
 
 
Lista obejmuje nazwę lub zakres programu określone przez 
instytucję składającą sprawozdanie oraz nazwę i kod klasyfikacji 
ISCED przypisaną do programu.  

 

Szkoły doktorskie - 
Ddoktoranci ogółem 
(kolumna 2) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na programy 
kształcenia. 
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Dział 10 7 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące według nazw kierunków kształceniaDoktoranci w szkołach doktorskich 
według nazw programów kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Szkoły doktorskie - 
Ddoktoranci w tym kobiety 
(kolumna 3) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Szkoły doktorskie -
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską ogółem 
(kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 
8. Termin złożenie rozprawy jest niepusty i nie późniejszy niż 

31 grudnia roku sprawozdawczego. 
9. Dane są prezentowane w podziale na programy 

kształcenia. 
 

 

Szkoły doktorskie 
doktoranci, którzy złożyli 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
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Dział 10 7 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące według nazw kierunków kształceniaDoktoranci w szkołach doktorskich 
według nazw programów kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

rozprawę doktorską w tym 
kobiety (kolumna 5) 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora ogółem 
(kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data wszczęcia postępowania nie jest późniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i nie jest 
wcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na programy 
kształcenia. 
 

 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora w tym 
kobiety (kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6 dodatkowo: 

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w  

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 10 7 – Szkoły doktorskie i podmioty doktoryzujące według nazw kierunków kształceniaDoktoranci w szkołach doktorskich 
według nazw programów kształcenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora ogółem (kolumna 8) 

postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data nadania stopnia jest niepusta, niepóźniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i 
niewcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która uzyskała stopień, nie była cudzoziemcem na 
dzień uzyskania stopnia. 

5. Dane są prezentowane w podziale na dziedziny 
 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora w tym kobiety 
(kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8 dodatkowo: 

1. Osoba, która uzyskała stopień, jest kobietą. 
 

 

 

 

 

Dział 8 - Doktoranci z niepełnosprawnościamiDział 11 – Doktoranci z niepełnosprawnościami 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Rodzaje Przez system Lista stałych wartości: Lista kolumn to: 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial
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Dział 8 - Doktoranci z niepełnosprawnościamiDział 11 – Doktoranci z niepełnosprawnościami 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

niepełnosprawnościWyszcze
gólnienie (kolumna 1) 

1. Ogólnie na studiach doktoranckich 
2. Na studiach doktoranckich stacjonarnych 
3. Na studiach doktoranckich niestacjonarnych 
4. Ogólnie w szkołach doktorskich 

1. Ogółem  
2. W tym z ogółem wykazywani tylko jeden raz 
3. Niesłyszący i słabosłyszący 
4. Niewidomi i słabowidzący 
5. Z dysfunkcją narządów ruchu 
6. Z dysfunkcją narządów ruchu  w tym chodzący 
7. Z dysfunkcją narządów ruchu w tym niechodzący 
8. Inne rodzaje niepełnosprawności 

2. Ogółem 
3. W tym ogółem 

wykazywani tylko 
jeden raz 

4. W tym kobiety 
5. Niesłyszący i 

słabosłyszący razem 
6. Niesłyszący i 

słabosłyszący w tym 
kobiety 

7. Niewidomi i 
słabowidzący razem 

8. Niewidomi i 
słabowidzący w tym 
kobiety 

9. Z dysfunkcją 
narządów ruchu 
chodzący razem 

10. Z dysfunkcją 
narządów ruchu 
chodzący w tym 
kobiety 

11. Z dysfunkcją 
narządów ruchu 
niechodzący razem 

12. Z dysfunkcją 
narządów ruchu 
niechodzący w tym 
kobiety 

13. Inne rodzaje 
niepełnosprawności 
razem 

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  1,27 cm + Wcięcie:  1,9 cm
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Dział 8 - Doktoranci z niepełnosprawnościamiDział 11 – Doktoranci z niepełnosprawnościami 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

14.2. Inne rodzaje 
niepełnosprawności 
razem w tym kobiety 

Kolumny od 2 do 714) Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Lista kolumn to: 
2. Studia doktorancie 

stacjonarne 
doktoranci 

3. Studia doktorancie 
stacjonarne w tym 
kobiety 

4. Studia doktorancie 
niestacjonarne 
doktoranci 

5. Studia doktorancie 
niestacjonarne w tym 
kobiety 

6. Szkoły doktorskie 
doktoranci 

7. Szkoły doktorskie w 
tym kobiety 

 

 

 

Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Rok urodzenia (kolumna 1) Przez system System generuje lata urodzenia na podstawie roku urodzenia się 
doktoranta oraz uczestnika postępowania awansowego. Dodatkowo 
generowany jest wiersz „Ogółem”. 

 

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

System prezentuje dane w następujący sposób: 
- na górze prezentowany jest wiersz „Ogółem”, 
- następnie lata w kolejności malejącej 
 

Doktoranci  na studiach 
doktoranckich ogółemStudia 
doktoranckie doktoranci 
ogółem (wiersz 1kolumna 2) 

Przez system System zlicza doktorantów (wykazywanych tylko raz, niezależnie na 
ilu studiach w danej instytucji studiują) zarejestrowanych w module  
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach doktoranckich 
prowadzonych przez instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów ludb data ukończenia studiów 
dla danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 
grudnia danego roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia 
doktorantów. 

6. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
 

Lista kolumn w tym dziale to: 
2. Ogółem 
3. Rok urodzenia 1998 i 
później 
4. Rok urodzenia 1997 
5. Rok urodzenia 1996 
6. Rok urodzenia 1995 
7. Rok urodzenia 1994 
8. Rok urodzenia 1993 
9. Rok urodzenia 1992 
10. Rok urodzenia 1991 
11. Rok urodzenia 1990 
12. Rok urodzenia 1989-1985 
13. Rok urodzenia 1984-1980 
14. Rok urodzenia 1979 i 
wcześniej 

 

Studia doktoranckie 
doktoranci w tym kobiety 
(kolumna 3)Doktoranci  na 
studiach doktoranckich w 
tym kobiety (wiersz 2) 

Przez system System zlicza doktorantów (wykazywanych tylko raz, niezależnie na 
ilu studiach w danej instytucji studiują)  zarejestrowanych w module  
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 

poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Tak jak dla wiersza 1kolumny 2, dodatkowo: 
1. Doktorant jest kobietą. 

Studia doktoranckie - 
Oosoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich w 
danym roku kalendarzowym 
ogółem (wiersz 3kolumna 4) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Zawiadomienie dotyczy stopnia nadanego przez instytucje 
składającą sprawozdania. 

2. Nadany stopień to stopień doktora. 
3. Uchwała o nadaniu stopnia została podjęta w roku 

kalendarzowym odpowiadającym rokowi 
sprawozdawczemu. 

4. Zawiadomienie ma status „Zawiadomienie z kompletnymi 
danymi”, „Zatwierdzone przez jednostkę” lub „Zatwierdzone 
przez ministerstwo”. 

5. W zawiadomieniu o nadaniu stopnia zostało zaznaczone, 
że stopień został obroniony w ramach studiów 
doktoranckich 

6. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia 
doktorantów. 

7. Osoba nie była cudzoziemcem na dzień uzyskanie stopnia. 
 

 

Studia doktoranckie - 
oOsoby, które uzyskały 
stopień doktora w ramach 
studiów doktoranckich w 
danym roku kalendarzowym 
– w tym kobiety (wiersz 
4kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej: 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4wiersza 3, dodatkowo: 
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1. Doktorant jest kobietą. 

Szkoły doktorskie -
Ddoktoranci w szkołach 
doktorskich ogółem (wiersz 
5kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia 
doktorantów. 

8. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
 

 

Szkoły doktorskie -
Ddoktoranci w szkołach 
doktorskich w tym kobiety 
(wiersz 6kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 56, dodatkowo:  

1. Doktorant jest kobietą. 

 

 

Szkoły doktorskie – 
doktoranci, którzy złożyli 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

rozprawę doktorską ogółem 
(kolumna 8) 

 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Termin złożenie rozprawy jest niepusty i nie późniejszy niż 
31 grudnia roku sprawozdawczego. 

8. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia. 
 

Szkoły doktorskie – 
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską w tym 
kobiety (kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora ogółem 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

(kolumna 10) 2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca  
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data wszczęcia postępowania nie jest późniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i nie jest 
wcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która ubiega się o stopień, nie była cudzoziemcem 
na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora w tym 
kobiety (kolumna 11) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 10 dodatkowo: 

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora ogółem (kolumna 
12) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data nadania stopnia jest niepusta, niepóźniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i 
niewcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która uzyskała stopień, nie była cudzoziemcem na 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 10 - Doktoranci i osoby doktoryzujące się po ukończeniu szkoły doktorskiej według roku urodzeniaDział 13 - Doktoranci według 
roku urodzenia  
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

dzień uzyskania stopnia. 
5. Dane są prezentowane w podziale na lata urodzenia 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską - osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora w tym kobiety 
(kolumna 13) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 12 dodatkowo: 

1. Osoba, która uzyskała stopień, jest kobietą. 
 

 

Doktoranci, którzy wszczęli 
przewód doktorski w danym 
roku kalendarzowym ogółem 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci, którzy wszczęli 
przewód doktorski w danym 
roku kalendarzowym w tym 
kobiety 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

 

 

 

Dział 114 - Stypendia naukowe 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Stypendia przyznane na 
studiach doktoranckich – 
tylko doktoranckie (wiersz 1) 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 114 - Stypendia naukowe 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

instytucję składającą sprawozdanie. 
2. Data skreślenia ze studiów dla danego studiowania jest 

pusta lub późniejsza niż 31 grudnia danego roku 
sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał  
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium doktoranckie”. 

4. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanej w instytucji składającej sprawozdanie 
pomocy materialnej typu „Zwiększenie stypendium 
doktoranckiego”. 

5. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
 

Stypendia przyznane na 
studiach doktoranckich - 
jednocześnie doktoranckie z 
dotacji projakościowej 
(wiersz 2) 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Data skreślenia ze studiów dla danego studiowania jest 
pusta lub późniejsza 31 grudnia danego roku 
sprawozdawczego. 

3. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał 
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Zwiększenie stypendium 
doktoranckiego". 

4. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał 
zarejestrowaną w instytucji składającej sprawozdanie 
pomoc materialną typu „Stypendium doktoranckie". 

5. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
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Dział 114 - Stypendia naukowe 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

sprawozdawczego. 
 

Stypendia przyznane na 
studiach doktoranckich - 
tylko z dotacji projakościowej 
(wiersz 3) 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module Pomoc 
materialna>Pomoc materialna doktorantów w jednostce, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez instytucję 
składającą sprawozdanie. 
2. Data skreślenia ze studiów dla danego studiowania jest pusta lub 
późniejsza niż 31 grudnia danego roku sprawozdawczego.  
3. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant miał zarejestrowaną 
w instytucji składającej sprawozdanie pomoc materialną typu 
„Zwiększenie stypendium doktoranckiego". 
4. W grudniu roku sprawozdawczego doktorant nie miał 
zarejestrowanej w instytucji składającej sprawozdanie pomocy 
materialnej typu „Stypendium doktoranckie". 
5. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
 

 

Stypendia doktorskie (wiersz 
4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Stypendia doktorantów 
szkoły doktorskiej (wiersz 5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Ogółem (wiersz 1) Przez system System sumuje wartości wyliczone we wierszach  2, 3, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 172, 3, 7, 8, 10, 11. 

 

Profesor/Profesor 
zwyczajny (wiersz 2) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Profesor” lub 
„Profesor zwyczajny”.  

8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
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Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Profesor uczelni/Profesor 
nadzwyczajny i wizytujący 
(wiersz 3) 

Przez system System sumuje wartości wyliczone we wierszach 4, 5 i 6.  

Profesor uczelni/Profesor 
nadzwyczajny i 
wizytujący: z tego z 
tytułem profesora (wiersz 
4) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na jednym ze stanowisk: 
„Profesor uczelni”, „Profesor nadzwyczajny”, „Profesor 
wizytujący”. 

8. Pracownik: 
8.1  ma zarejestrowany tytuł naukowy profesora lub 

profesora sztuki, gdzie rok nadania tytułu jest nie 
późniejszy niż rok sprawozdawczy.  

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 97 / 

168 

                                                              

Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

8.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

8.3 (lub) pracownik ma zarejestrowane postępowanie 
awansowe o nadanie tytułu profesora, z datą 
uzyskania tytułu niepóźniejszą niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 
8.2  

9. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

10. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

11. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
12. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Profesor uczelni/Profesor 
nadzwyczajny i 
wizytujący: z tego ze 
stopniem doktora 
habilitowanego (wiersz 5) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  1,9 cm,  Bez punktorów
lub numeracji
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Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

stosunku służbowego lub mianowania. 
5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
7. Pracownik został zatrudniony na jednym ze stanowisk: 

„Profesor uczelni”, „Profesor nadzwyczajny”, „Profesor 
wizytujący”.  

8. Pracownik: 
8.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora 

habilitowanego, gdzie rok nadania stopnia jest data 
nadania stopnia jest nie późniejszy niż rok 
sprawozdawczy 

8.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego. 

8.28.3 (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

9. Pracownik: 
9.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie rok nadania tytułu jest data 
nadania stopnia jest nie późniejszy niż rok 
sprawozdawczy 

9.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

9.29.3 (i) .pracownik nie ma zarejestrowanego 
postępowania awansowego o nadanie tytułu profesora, 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 99 / 

168 

                                                              

Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

gdzie data uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

10. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

11. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

12. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
13. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Profesor uczelni/Profesor 
nadzwyczajny i 
wizytujący: z tego ze 
stopniem doktora (wiersz 
6) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na jednym ze stanowisk: 
„Profesor uczelni”, „Profesor nadzwyczajny”, „Profesor 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
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wizytujący”..  
8. Pracownik: 

8.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora, gdzie 
rok nadania stopnia jest nie późniejszy niż rok 
sprawozdawczy 

8.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia naukowego doktora, gdzie data nadania 
uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego 

8.28.3 .(lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe 
o nadanie stopnia naukowego doktora, gdzie data 
uzyskania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego 

9. Pracownik: 
9.1  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego gdzie rok nadania stopnia jest 
nie późniejszy niż rok sprawozdawczy 

9.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

9.29.3 pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, gdzie data uzyskania tytułu jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

10. Pracownik: 
10.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie rok nadania tytułu jest nie 
późniejszy niż rok sprawozdawczy 

10.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
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sprawozdawczego 
10.210.3 pracownik nie ma zarejestrowanego 

postępowania awansowego o nadanie tytułu profesora, 
gdzie data uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego. 

11. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

12. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

13. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
14. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Docent (wiersz 7) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
 
Wiersz dotyczy stanowiska 
funkcjonującego według 
starych przepisów. 
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6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Docent”.  
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Adiunkt (wiersz 8) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Adiunkt”.  

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
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8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Adiunkt: w tym ze 
stopniem doktora 
habilitowanego (wiersz 9) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Adiunkt”.  
8. Pracownik: 

8.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora 
habilitowanego, gdzie rok nadania stopnia jest nie 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
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późniejszy niż rok sprawozdawczy 
8.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

8.28.3 (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe 
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
gdzie data nadania stopnia jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego. 

9. Pracownik: 
9.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie rok nadania tytułu jest nie 
późniejszy niż rok sprawozdawczy 

9.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

9.29.3 pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

10. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

11. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

12. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
13. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Asystent (wiersz 10) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 105 / 

168 

                                                              

Dział 125 - Nauczyciele akademiccy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Asystent”.  
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

wierszy w dziale. 

Asystent: w tym ze stopniem 
doktora (wiersz 11) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Asystent”.  
7. Pracownik: 

7.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora, gdzie 
data nadania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego 

7.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia naukowego doktora, gdzie data nadania 
uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego, 

7.3 (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie stopnia doktora, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego, 

8. Pracownik: 
8.1  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

8.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
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stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

8.3 pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, gdzie data uzyskania tytułu jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego 

9. Pracownik: 
9.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie data nadania tytułu jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego 

9.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

9.3 pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

10. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

11. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

12. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

13. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
14. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
 

Starszy wykładowca (wiersz 
12) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 

Sformatowano

Sformatowano

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Starszy 

wykładowca”.  
7. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, 

stosunku służbowego lub mianowania. 
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
  

 

na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Wykładowca (wiersz 13) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  1,27 cm,  Bez punktorów
lub numeracji

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 

warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Wykładowca”.  
7. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 

stosunku służbowego lub mianowania. 
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
 

na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Lektor (wiersz 14) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Lektor”.  
7. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 

stosunku służbowego lub mianowania. 
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
  

 

Instruktor (wiersz 15) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  1,27 cm,  Bez punktorów
lub numeracji

Sformatowana tabela
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naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik został zatrudniony na stanowisku „Instruktor”.  
7. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 

stosunku służbowego lub mianowania. 
8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 

na pełny etat. 
9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 

niepełny etat. 
10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
 

Dyplomowani bibliotekarze 
oraz dyplomowani 
pracownicy dokumentacji i 
informacji naukowej (wiersz 
16) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Grupa stanowisk wskazana w zatrudnieniu to 

„Dyplomowany bibliotekarze oraz dyplomowany pracownik 
dokumentacji i informacji naukowej”.  

7. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, 
stosunku służbowego lub mianowania. 

8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
 

Inne (wiersz 171) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty

Sformatowano: Akapit z listą

Sformatowana tabela
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Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Stanowisko pracownika jest inne niż „Profesor”, „Profesor 
uczelni”, „Profesor zwyczajny”, „Profesor nadzwyczajny”, 
„Profesor wizytujący”, „Docent”, „Adiunkt”, „Asystent”,. 

8. Dodatkowo dla kolumn 2, 3 i 4: Pracownik jest zatrudniony 
na pełny etat. 

9. Dodatkowo dla kolumn 5 i 6: Pracownik jest zatrudniony na 
niepełny etat. 

10. Dodatkowo dla kolumn 3 i 6: Pracownik jest kobietą. 
11. Dodatkowo dla kolumn 4: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

Inne w tym ze stopniem 
doktora habilitowanego 
(wiersz 18) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 
zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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Warunki wyboru:  
Tak jak dla wiersza 17. Dodatkowo: 

1. Pracownik: 
1.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora 

habilitowanego, gdzie rok nadania stopnia jest nie 
późniejszy niż rok sprawozdawczy 

1.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

1.3 (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego, 

2. Pracownik: 
2.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie rok nadania tytułu jest nie 
późniejszy niż rok sprawozdawczy 

2.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

2.3 (i) pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 
  

 

Inne w tym ze stopniem 
doktora (wiersz 19) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 

Pojedyncze, niepełne etaty są 
sumowane bez zaokrąglania, 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  1,9 cm,  Bez punktorów
lub numeracji

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt, Deseń:
Przezroczysty
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zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla wiersza 17. Dodatkowo: 

1. Pracownik: 
1.1  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora, gdzie 

data nadania stopnia jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego 

1.2 (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia naukowego doktora, gdzie data nadania 
uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 grudnia 
roku sprawozdawczego, 

1.3 (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie stopnia doktora, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego, 

2. Pracownik: 
2.1  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

2.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania uchwały o nadaniu jest nie późniejsza niż 31 
grudnia roku sprawozdawczego 

2.3 pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 

zaokrąglone jest dopiero wynik 
na poziomie poszczególnych 
wierszy w dziale. 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

awansowego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, gdzie data uzyskania tytułu jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego 

3. Pracownik: 
3.1  nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego profesora 

lub profesora sztuki, gdzie data nadania tytułu jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego 

3.2 (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 

3.3 (i) pracownik nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
uzyskania tytułu jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego 
  

 

 

 

 

Dział 147 - Nauczyciele akademiccy według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie Przez system  System generuje lata urodzenia na podstawie roku urodzenia się 
nauczyciela akademickiego. Dodatkowo generowany jest wiersz 
„Ogółem”. 
System prezentuje dane w następujący sposób: 
- na górze prezentowany jest wiersz „Ogółem”, 
- następnie lata w kolejności malejącej 
Lista generowanych wartości: 

 

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  1,9 cm,  Bez punktorów
lub numeracji
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Dział 147 - Nauczyciele akademiccy według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Ogółem 
1995 i później 
1994-1990 
1989-1985 
1984-1980 
1979-1975 
1974-1970 
1969-1965 
1964-1960 
1959-1955 
1954 i wcześniej 

Ogółem (kolumna 2) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (w przypadku danych 
dotyczących pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w 
zatrudnieniu pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych)(osoby, nie zatrudnienia) zarejestrowanych w 
module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 

4. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę , 
stosunku służbowego lub mianowania. 

5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  

6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
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Dział 147 - Nauczyciele akademiccy według roku urodzenia 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
7. Dane generowane są w podziale na rok urodzenia. 

 
 

W tym kobiety (kolumna 3) Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników (osoby, nie zatrudnienia) 
zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej:System zlicza zatrudnienia 
pracowników (w przypadku danych dotyczących 
pełnozatrudnionych) oraz sumuje etaty wskazane w zatrudnieniu 
pracowników (w przypadku danych dotyczących 
niepełnozatrudnionych) zarejestrowanych w module 
Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, a dodatkowo: 

1. Pracownik jest kobietą. 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie (kolumna 
0) 
 

Przez system Lista stałych wartości: 
1. Ogółem 
2. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy  
3. w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach 
4. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, 

przebywający na urlopach lub zwolnieniach 

 

Profesor z tytułem (kolumna 
2, wiersze 1 i 2) 
 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki 

(w przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy 
(w przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych).  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.6. Pracownik: 

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany tytuł profesora 
z rokiem nadania równym 
2019 i nie ma w systemie 
zawiadomienia o nadaniu 
tytułu, system przyjmuje, że 
obowiązywanie tytułu dla 
całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1.6.1.  ma zarejestrowany tytuł naukowy profesora lub 
profesora sztuki, gdzie data nadania tytułu jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 
 

Doktor habilitowany 
(kolumna 3, wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany stopień 
doktora habilitowanego z 
rokiem nadania równym 2019 i 
nie ma w systemie 
zawiadomienia o nadaniu 
tytułu, system przyjmuje, że 
obowiązywanie tytułu dla 
całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych) 
1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.6. Pracownik: 
1.6.1.  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora 

habilitowanego, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego, gdzie data uchwały 
o nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Pracownik: 
1.7.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 

profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.7.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Doktor (kolumna 4, wiersze 1 
i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany stopień 
doktora z rokiem nadania 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 
przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych)  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie . 

1.6. Pracownik: 
1.6.1.  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora, gdzie 

data nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia doktora, gdzie data uchwały o nadania 
stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Pracownik: 
1.7.1.  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

równym 2019 i nie ma w 
systemie zawiadomienia o 
nadaniu tytułu, system 
przyjmuje, że obowiązywanie 
tytułu dla całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane 
jest wyliczenie 

1.7.2. (i)  nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
uchwały o nadania stopnia jest nie późniejsza niż 
data, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.8. Pracownik: 
1.8.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 

profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.8.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.9. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Magister (kolumna 5, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 
przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych)  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.6. Pracownik: 
1.6.1. ma zarejestrowany tytuł magistra, gdzie rok 

ukończenia  jest nie późniejszy niż rok 
sprawozdawczy  

1.7. Pracownik: 
1.7.1. nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie 

1.7.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora, gdzie data uchwały o 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.8. Pracownik: 
1.8.1.  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane 
jest wyliczenie 
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Dział 18 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1.8.2. (i)  nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
uchwały o nadania stopnia jest nie późniejsza niż 
data, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.9. Pracownik: 
1.9.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 

profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.9.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.10. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Kolumny 2-5, wiersz 3: w 
tym przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumny 2-5, wiersz 4: w 
tym zatrudnieni w 
podstawowym miejscu 
pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie (kolumna 
0) 
 

Przez system Lista stałych wartości: 
1. Ogółem 
2. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy  
3. w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach 
4. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, 

przebywający na urlopach lub zwolnieniach 

 

Profesor/Profesor zwyczajny 
(kolumna 2, wiersze 1 i 2) 
 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
4. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
4.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
4.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

4.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

4.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

4.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

4.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

4.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to profesor lub profesor 
zwyczajny 

4.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

5. Wyliczone wartości są sumowane. 
6. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Profesor uczelni/Profesor 
insytutu/ 
profesor nadzwyczajny i 
wizytujący (kolumna 3, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

podstawie umowy o pracę. 
1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to profesor uczelni lub 
profesor instytutu lub profesor nadzwyczajny lub profesor 
wizytujący. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Docent 
(stanowisko funkcjonujące 
wg starych przepisów) 
(kolumna 4, wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 

z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to docent. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Adiunkt (kolumna 5, wiersze 
1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 
nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudn ieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to adiunkt. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 
 

Asystent (kolumna 6, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 

z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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Dział 19 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to asystent. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Inni (kolumna 7, wiersze 1 i 
2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia jest inne niż profesor lub 
profesor zwyczajny lub profesor uczelni lub profesor 
instytutu lub profesor nadzwyczajny lub profesor 
wizytujący lub docent lub adiunkt lub asystent. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Kolumny 2-7, wiersz 3: w 
tym przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumny 2-7, wiersz 4: w Wprowadzana przez Nie dotyczy  
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

tym zatrudnieni w 
podstawowym miejscu 
pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

użytkownika 

 

 

Dział 1520 - Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
Pole  Sposób 

generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Ogółem Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy Lista kolumn: 
1. Pełnozatrudnieni ogółem 
2. Pełnozatrudnieni w tym kobiety 
3. Niepełnozatrudnieni ogółem 
4. Niepełnozatrudnieni w tym kobiety 

 

 

 

Dział 16 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie (kolumna 
0) 
 

Przez system Lista stałych wartości: 
1. Ogółem 
2. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy  
3. w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach 
4. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, 

przebywający na urlopach lub zwolnieniach 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 134 / 

168 

                                                              

Dział 16 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
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Profesor z tytułem (kolumna 
2, wiersze 1 i 2) 
 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 

 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki 

(w przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy 
(w przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych).  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie . 

1.6. Pracownik: 
1.6.1.  ma zarejestrowany tytuł naukowy profesora lub 

profesora sztuki, gdzie data nadania tytułu jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie data 

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany tytuł profesora 
z rokiem nadania równym 
2019 i nie ma w systemie 
zawiadomienia o nadaniu 
tytułu, system przyjmuje, że 
obowiązywanie tytułu dla 
całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 
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Pole  Sposób 
generowania 
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nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie, 

1.6.3. (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie tytułu profesora, gdzie data nadania tytułu 
jest nie późniejsza niż data, na którą jest 
wykonywane wyliczenie 

1.7. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 
 

Doktor habilitowany 
(kolumna 3, wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 

 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 
przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych) 

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany stopień 
doktora habilitowanego z 
rokiem nadania równym 2019 i 
nie ma w systemie 
zawiadomienia o nadaniu 
tytułu, system przyjmuje, że 
obowiązywanie tytułu dla 
całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 136 / 

168 

                                                              

Dział 16 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
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Szczegóły wyliczeń Uwagi 

jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.6. Pracownik: 
1.6.1.  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora 

habilitowanego, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego, gdzie data uchwały 
o nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie, 

1.6.3. (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Pracownik: 
1.7.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 

profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.7.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie 

1.7.3. (i) nie ma zarejestrowane postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 137 / 

168 

                                                              

Dział 16 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
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podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Doktor (kolumna 4, wiersze 1 
i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 

 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 
przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych)  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie . 

1.6. Pracownik: 
1.6.1.  ma zarejestrowany stopień naukowy doktora, gdzie 

data nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie 

Jeśli pracownik ma 
zarejestrowany stopień 
doktora z rokiem nadania 
równym 2019 i nie ma w 
systemie zawiadomienia o 
nadaniu tytułu, system 
przyjmuje, że obowiązywanie 
tytułu dla całego roku 2019.  
 
Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik 
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generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1.6.2. (lub) ma zarejestrowane zawiadomienie o nadaniu 
stopnia doktora, gdzie data uchwały o nadania 
stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie, 

1.6.3. (lub) ma zarejestrowane postępowanie awansowe o 
nadanie stopnia doktora, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane 
jest wyliczenie. 

1.7. Pracownik: 
1.7.1.  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane 
jest wyliczenie 

1.7.2. (i)  nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
uchwały o nadania stopnia jest nie późniejsza niż 
data, na którą wykonywane jest wyliczenie, 

1.7.3. (i) nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.8. Pracownik: 
1.8.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 

profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.8.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie, 
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1.8.3. (i) nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.9. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Magister (kolumna 5, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu zgodnie z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Pracownik zatrudniony jest na dzień wyliczenia na 

podstawie umowy o pracę 
1.3. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki (w 

przypadku uczelni wyższych) lub pracownik naukowy (w 
przypadku instytutów PAN i instytutów badawczych)  

1.4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

 



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 140 / 

168 

                                                              

Dział 16 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych z tytułem i stopniem 
naukowym  lub tytułem zawodowym – przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
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niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 
1.6. Pracownik: 

1.6.1. ma zarejestrowany tytuł magistra, gdzie rok 
ukończenia  jest nie późniejszy niż rok 
sprawozdawczy  

1.7. Pracownik: 
1.7.1. nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie 

1.7.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora, gdzie data uchwały o 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie, 

1.7.3. (i) nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie stopnia doktora, gdzie data 
nadania stopnia jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.8. Pracownik: 
1.8.1.  nie ma zarejestrowanego stopienia naukowego 

doktora habilitowanego, gdzie data nadania stopnia 
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane 
jest wyliczenie 

1.8.2. (i)  nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu stopnia doktora habilitowanego, gdzie data 
uchwały o nadania stopnia jest nie późniejsza niż 
data, na którą wykonywane jest wyliczenie, 

1.8.3. (i) nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, gdzie data nadania stopnia jest nie 
późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
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wyliczenie. 
1.9. Pracownik: 

1.9.1. nie ma zarejestrowanego tytułu naukowego 
profesora lub profesora sztuki, gdzie data nadania 
tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie 

1.9.2. (i) nie ma zarejestrowanego zawiadomienia o 
nadaniu tytułu profesora lub profesora sztuki, gdzie 
data nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na 
którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.9.3. (i) nie ma zarejestrowanego postępowania 
awansowego o nadanie tytułu profesora, gdzie data 
nadania tytułu jest nie późniejsza niż data, na którą 
wykonywane jest wyliczenie. 

1.10. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Kolumny 2-5, wiersz 3: w 
tym przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumny 2-5, wiersz 4: w 
tym zatrudnieni w 
podstawowym miejscu 
pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  
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Wyszczególnienie (kolumna 
0) 
 

Przez system Lista stałych wartości: 
1. Ogółem 
2. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy  
3. w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach 
4. w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, 

przebywający na urlopach lub zwolnieniach 

 

Profesor/Profesor zwyczajny 
(kolumna 2, wiersze 1 i 2) 
 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 

Sformatowano: Konspekty numerowane + Poziom: 1 + Styl
numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na
lewo + Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm

Sformatowano: Konspekty numerowane + Poziom: 2 + Styl
numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na
lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,4 cm



 

Dokument Opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 
i S-12 generowanych w systemie POL-on 

Data 
utworzenia: 

2016-11-15 

Utworzył/a: Marta Niemczyk Wersja: 2019.0 

 

 
    Strona: 143 / 

168 

                                                              

Dział 17 - Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (PAN) i badawczych według stanowisk - 
przeciętna liczba w roku kalendarzowym 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to profesor lub profesor 
zwyczajny 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Profesor uczelni/Profesor 
insytutu/ 
profesor nadzwyczajny i 
wizytujący (kolumna 3, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 

Sformatowano: Konspekty numerowane + Poziom: 1 + Styl
numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na
lewo + Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

podstawie umowy o pracę. 
1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to profesor uczelni lub 
profesor instytutu lub profesor nadzwyczajny lub profesor 
wizytujący. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Docent 
(stanowisko funkcjonujące 
wg starych przepisów) 
(kolumna 4, wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 

z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to docent. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Adiunkt (kolumna 5, wiersze 
1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 
nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to adiunkt. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 
 

Asystent (kolumna 6, 
wiersze 1 i 2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 

z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 
początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia to asystent. 
1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 

podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 
2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

Inni (kolumna 7, wiersze 1 i 
2) 

Przez system System wylicza średnią etatów wskazanych w zatrudnieniu 
pracowników zarejestrowanych w module ) zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu zgodnie 
z opisanym poniżej algorytmem: 
 
Algorytm wyliczania średniej:  
1. Dla każdego miesiąca roku kalendarzowego odpowiadającego 

roku sprawozdawczemu liczona jest suma połowy etatów z 

Niepełne etaty są sumowane 
bez zaokrąglania, zaokrąglone 
jest dopiero końcowy wynik. 
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generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

początku miesiąca, całości etatów ze środka miesiąca oraz 
połowy etatów z końca miesiąca pracowników wybranych 
według następujących  warunków: 
1.1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 

sprawozdanie. 
1.2. Charakter wykonywanej pracy na dzień wyliczenia to 

nauczyciel akademicki (w przypadku uczelni wyższych) 
lub pracownik naukowy (w przypadku instytutów PAN i 
instytutów badawczych). 

1.3. Pracownik nie był cudzoziemcem na dzień wyliczenia. 

1.4. Pracownik zatrudniony był na dzień wyliczenia na 
podstawie umowy o pracę. 

1.5. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudn ieniu                  
jest nie późniejsza niż data, na którą wykonywane jest 
wyliczenie. 

1.6. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 
niż przeddzień daty, na którą wykonywane jest wyliczenie. 

1.7. Stanowisko na dzień wyliczenia jest inne niż profesor lub 
profesor zwyczajny lub profesor uczelni lub profesor 
instytutu lub profesor nadzwyczajny lub profesor 
wizytujący lub docent lub adiunkt lub asystent. 

1.8. Dodatkowo dla wiersza 2: Zatrudnienie jest wskazane jako 
podstawowe miejsce pracy danego pracownika. 

2. Wyliczone wartości są sumowane. 
3. Suma wyliczonych wartości jest dzielona przez 24. 

 
 

Kolumny 2-7, wiersz 3: w 
tym przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Kolumny 2-7, wiersz 4: w Wprowadzana przez Nie dotyczy  
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

tym zatrudnieni w 
podstawowym miejscu 
pracy, przebywający na 
urlopach lub zwolnieniach 

użytkownika 

 

 

Sekcja 2 – Słuchacze, osoby ubiegające się o stopień doktora, nauczyciele akademiccy i pracownicy – cudzoziemcy (z 

wyłączeniem doktorantów studiujących w ramach programów typu Erasmus) 
 
Dane są wyliczane analogicznie jak w sekcji 1, z następującymi różnicami:  

1. Wszędzie zamiast warunku „Doktorant/Osoba ubiegająca się o  stopień doktora/uczestnik postępowania awansowego/pracownik nie jest cudzoziemcem na wskazaną 

datę” stosowany jest warunek „Doktorant/Osoba ubiegająca się o stopień doktora/pracownik  jest cudzoziemcem na wskazaną datę”. 

2. Dodatkowo uzupełniane są działy 32, 129 i 1326, zgodnie z poniższym opisem. 

 

 

Dział 32. -  Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajówCudzoziemcy na 
studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Wyszczególnienie Wprowadzane przez 
użytkownika 

System wymaga 
wprowadzenia danych dla 
pierwszego wiersza „Ogółem”. 
Pozostałe wiersze, 
odpowiadające krajowi 
urodzenia słuchaczy studiów 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

podyplomowych oraz 
uczestników kształcenia, 
wprowadza użytkownik. 

Kolumny 2-917 Wprowadzane przez 
użytkownika 

Dla kolumn 6-9 oraz 14-17 
wypełnia się tylko wiersze 
„Ogółem”. 
Kolumny od 10 6 do 17 9 
wypełniają tylko uczelnie 
zawodowe. 

Lista kolumn: 

2. Studia podyplomowe słuchacze ogółem 
3. Studia podyplomowe słuchacze w tym kobiety 
4. Studia podyplomowe wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim ogółem  
5. Studia podyplomowe wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim w tym kobiety  
 

6. Kształcenie specjalistyczne uczestnicy ogółem 
7. Kształcenie specjalistyczne uczestnicy w tym kobiety 
8. Kształcenie specjalistyczne wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim ogółem  
9. Kształcenie specjalistyczne wydane świadectwa 

w poprzednim roku akademickim w tym kobiety 
Zakres kolumn: 
2. Słuchacze studiów podyplomowych ogółem 
3. w tym kobiety 
4. w tym, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych 

poza Polską 
5. w tym kobiety 
6. w tym (z ogółem) podejmujący i odbywający studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 
7. w tym kobiety (z rubryki 6) 
8. w tym (z ogółem) podejmujący i odbywający studia na 

podstawie umów międzynarodowych,  decyzji rektora, dyrektora 
NAWA lub właściwego ministra 

9. w tym kobiety (z rubryki 8) 
10. Uczestnicy kształcenia specjalistycznego ogółem 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 2 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 2 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 2 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 2 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0 cm + Wcięcie:  0,63 cm
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Dział 32. -  Cudzoziemcy na studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajówCudzoziemcy na 
studiach podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

11. W tym kobiety 
12. w tym, którzy otrzymali świadectwo ukończenia kształcenia 

poza Polską 
13. w tym kobiety (z rubryki 12) 
14. w tym (z ogółem) podejmujący i odbywający kształcenie na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich 
15. w tym kobiety (z rubryki 14) 
16. w tym (z ogółem) podejmujący i odbywający kształcenie na 

podstawie umów międzynarodowych,  decyzji rektora, dyrektora 
NAWA lub właściwego ministra 

17.2. w tym kobiety (z rubryki 16) 
 

 

 

 

Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kraje (kolumna 1) Przez system System generuje listę na podstawie krajów pochodzenia 
cudzoziemców zarejestrowanych jako aktualni doktoranci (to jest 
doktoranci na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego) instytucji 
składającej sprawozdanie  w module Doktoranci>Wykaz 
doktorantów oraz krajów, oraz krajów urodzenia cudzoziemców 
wykazanych  w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w 
trybie kształcenia doktorantów dla instytucji składającej 
sprawozdanie oraz krajów urodzenia uczestników postępowania 
awansowego w trybie kształcenia, gdzie instytucja składająca 
sprawozdanie jest tą, która nadaje stopień. 

Każdy doktorant zliczany jest 
tylko raz, niezależnie od tego, 
na ilu studiach studiuje. 
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

 

Studia doktoranckie 
doktoranci ogółem (kolumna 
2) 

Przez system System zlicza doktorantów (wykazywanych tylko raz, niezależnie na 
ilu studiach w danej instytucji studiują) zarejestrowanych w module  
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 

poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach doktoranckich 
prowadzonych przez instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów lub data ukończenia studiów dla 
danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia 
doktorantów. 

6. Doktorant był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

 

 

Studia doktoranckie 
doktoranci w tym kobiety 
(kolumna 3) 

Przez system System zlicza doktorantów (wykazywanych tylko raz, niezależnie na 
ilu studiach w danej instytucji studiują)  zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 
Doktorant jest kobietą. 

 

Studia doktoranckie osoby, Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia  

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

które uzyskały stopień 
doktora w ramach studiów 
doktoranckich w danym roku 
kalendarzowym ogółem 
(kolumna 4) 

zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Zawiadomienie dotyczy stopnia nadanego przez instytucje 
składającą sprawozdania. 

2. Nadany stopień to stopień doktora. 
3. Uchwała o nadaniu stopnia została podjęta w roku 

kalendarzowym odpowiadającym rokowi 
sprawozdawczemu. 

4. Zawiadomienie ma status „Zawiadomienie z kompletnymi 
danymi”, „Zatwierdzone przez jednostkę” lub „Zatwierdzone 
przez ministerstwo”. 

5. W zawiadomieniu o nadaniu stopnia zostało zaznaczone, 
że stopień został obroniony w ramach studiów 
doktoranckich 

6. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia 
doktorantów. 

7. Osoba była cudzoziemcem na dzień uzyskanie stopnia. 
 

Studia doktoranckie osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora w ramach studiów 
doktoranckich w danym roku 
kalendarzowym  w tym 
kobiety (kolumna 5) 

Przez system System wylicza liczbę zawiadomień o nadaniu stopnia 
zarejestrowanych w  systemie POL-on w module Stopień dr/dr 
hab.> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i 
autoreferaty, według warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 4, dodatkowo: 
Doktorant jest kobietą. 

 

Szkoły doktorskie doktoranci 
ogółem (kolumna 6) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia 
doktorantów. 

8. Doktorant nie był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

 

Szkoły doktorskie doktoranci 
w tym kobiety (kolumna 7) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo:  

2. Doktorant jest kobietą. 

 

 

Szkoły doktorskie 
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską ogółem 
(kolumna 8) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

instytucję składającą sprawozdanie. 
2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 

doktorantów. 
3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 

późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 

niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 

późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 

dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
7. Termin złożenie rozprawy jest niepusty i nie późniejszy niż 

31 grudnia roku sprawozdawczego. 
8. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia. 

 

Szkoły doktorskie 
doktoranci, którzy złożyli 
rozprawę doktorską w tym 
kobiety (kolumna 9) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8, dodatkowo:  

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora ogółem 
(kolumna 10) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data wszczęcia postępowania nie jest późniejsza niż 31 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i nie jest 
wcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską osoby, 
które wszczęły 
postępowanie o nadanie 
stopnia doktora w tym 
kobiety (kolumna 11) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 10 dodatkowo: 

1. Osoba, która ubiega się o stopień, jest kobietą. 
 

 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora ogółem (kolumna 
12) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  

1. Tryb przygotowania rozprawy doktorskiej to „Kształcenie 
doktorantów”. 

2. Jednostka przeprowadzająca postępowanie (nadająca 
stopień) to instytucja składająca sprawozdanie. 

3. Data nadania stopnia jest niepusta, niepóźniejsza niż 31 
grudnia bieżącego roku sprawozdawczego i 
niewcześniejsza niż 1 stycznia bieżącego roku 
sprawozdawczego. 

4. Osoba, która uzyskała stopień, była cudzoziemcem na 
dzień uzyskania stopnia. 

5. Dane są prezentowane w podziale na kraje urodzenia 
 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Podmioty doktoryzujące 
osoby, które ukończyły 
szkołę doktorską osoby, 
które uzyskały stopień 
doktora w tym kobiety 
(kolumna 13) 

Przez system System wylicza liczbę osób na podstawie bazy dokumentów w 
postępowaniach awansowych według warunków opisanych poniżej . 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 12 dodatkowo: 

1. Osoba, która uzyskała stopień, jest kobietą. 
 

 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich ogółem 
(kolumna 2) 

Przez system System zlicza doktorantów (zliczanych tylko jeden raz niezależnie 
na ilu studiach doktoranckich się kształcił) zarejestrowanych w 
module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów lud data ukończenia studiów dla 
danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

5. Doktorant jest cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

6. Dane są prezentowane w podziale na kraje pochodzenia. 

 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym kobiety 
(kolumna 3) 

Przez system System zlicza doktorantów zarejestrowanych w module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 

 

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji:
1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym  którzy 
otrzymali dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza  
Polską ogółem (kolumna 4) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym  którzy 
otrzymali dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza  
Polską w tym kobiety 
(kolumna 5) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na zasadach 
obowiązujących obywateli 
polskich (kolumna 6) 

Przez system System zlicza doktorantów (zliczanych tylko jeden raz niezależnie 
na ilu studiach doktoranckich się kształcił) zarejestrowanych w 
module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów lud data ukończenia studiów dla 
danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

W kolumnach od 6 do 9 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

5. Doktorant był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

6. Doktorant odbywa studia na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich. 

 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na zasadach 
obowiązujących obywateli 
polskich w tym kobiety 
(kolumna 7) 

Przez system System zlicza doktorantów (zliczanych tylko jeden raz niezależnie 
na ilu studiach doktoranckich się kształcił)  zarejestrowanych w 
module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 6, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

W kolumnach od 6 do 9 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na podstawie umów 
międzynarodowych, decyzji 
rektora lub właściwego 
ministra (kolumna 8) 

Przez system System zlicza doktorantów (zliczanych tylko jeden raz niezależnie 
na ilu studiach doktoranckich się kształcił) zarejestrowanych w 
module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant studiuje na studiach prowadzonych przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. W przypadku studiów prowadzonych przez kilka instytucji: 
doktorant jest przypisany do instytucji składającej 
sprawozdanie. 

3. Data rozpoczęcia studiów nie jest późniejsza niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego.  

4. Data skreślenia ze studiów lud data ukończenia studiów dla 
danego studiowania są puste lub późniejsze niż 31 grudnia 
danego roku sprawozdawczego. 

W kolumnach od 6 do 9 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

5. Doktorant był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 
sprawozdawczego. 

6. Doktorant odbywa studia na podstawie umowy 
międzynarodowych, decyzji rektora lub właściwego 
ministra. 

 

Doktoranci na studiach 
doktoranckich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na podstawie umów 
międzynarodowych, decyzji 
rektora  lub właściwego 
ministra w tym kobiety 
(kolumna 9) 

Przez system System zlicza doktorantów (zliczanych tylko jeden raz niezależnie 
na ilu studiach doktoranckich się kształcił)  zarejestrowanych w 
module 
Doktoranci>Wykaz doktorantów, według warunków opisanych 
poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 8, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

W kolumnach od 6 do 9 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich ogółem 
(kolumna 10) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
krajówCudzoziemcy na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich według krajów 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

7. Dane prezentowane są w podziale na kraje urodzenia. 
 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym kobiety 
(kolumna 11) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 10, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym  którzy 
otrzymali dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza  
Polską ogółem (kolumna 12) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym  którzy 
otrzymali dyplom ukończenia 
studiów wyższych poza  
Polską w tym kobiety 
(kolumna 13) 

Wprowadzana przez 
użytkownika 

Nie dotyczy  

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na podstawie decyzji 
rektora, dyrektora instytutu 
PAN, dyrektora instytutu 
badawczego, dyrektora 
instytutu międzynarodowego  
(kolumna 14) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

W kolumnach od 14 do 17 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 
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Dział 129 - Cudzoziemcy na studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich oraz w podmiotach doktoryzujących według 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Doktorant odbywa studia na podstawie decyzji rektora, 
dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego, 
dyrektora instytutu międzynarodowego. 

 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na podstawie decyzji 
rektora, dyrektora instytutu 
PAN, dyrektora instytutu 
badawczego, dyrektora 
instytutu międzynarodowego 
w tym kobiety (kolumna 15) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 14, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

W kolumnach od 14 do 17 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich tym podejmujący 
i odbywający studia na 
podstawie umów 
międzynarodowych, decyzji 
dyrektora NAWA, dyrektora 
NCN lub właściwego ministra 
(kolumna 16) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 
 
Warunki wyboru:  

1. Doktorant kształci się w szkole prowadzonej przez 
instytucję składającą sprawozdanie. 

2. Tryb ubiegania się o stopień to tryb kształcenia 
doktorantów. 

3. Data rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest nie 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

4. Data zakończenia kształcenia jest pusta albo późniejsza 
niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

5. Data skreślenia z listy doktorantów jest pusta albo 
późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

W kolumnach od 14 do 17 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

6. Osoba, która ubiega się o stopień, była cudzoziemcem na 
dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego. 

7. Doktorant odbywa studia na podstawie umowy 
międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA, 
dyrektora NCN lub właściwego ministra. 

 

Doktoranci w szkołach 
doktorskich w tym 
podejmujący i odbywający 
studia na podstawie umów 
międzynarodowych, decyzji 
dyrektora NAWA, dyrektora 
NCN lub właściwego ministra 
w tym kobiety (kolumna 17) 

Przez system System wylicza liczbę osób w wykazie osób ubiegających o stopień 
doktora, według warunków opisanych poniżej. 

 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 16, dodatkowo: 

1. Doktorant jest kobietą. 

W kolumnach od 14 do 17 
uzupełniany jest tylko wiersz 
„Ogółem”. Każdy doktorant 
zliczany jest tylko raz, 
niezależnie od tego, na ilu 
studiach studiuje. 

 

 

 

Dział 1316 - Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Kraje (kolumna 1) Przez system System generuje listę na podstawie krajów urodzenia/pochodzenia 
cudzoziemców zarejestrowanych jako aktualni pracownicy (to jest 
pracownicy na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego) instytucji 
składającej sprawozdanie  w module Pracownicy> Wykaz 
nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, 
osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących 
udział w jej prowadzeniu. 
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

Pełnozatrudnieni ogółem 
(kolumna 2) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników  zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu. 

według warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę  

stosunku służbowego lub mianowania. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego.  
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 
7. Pracownik jest zatrudniony na pełny etat. 
8. Dane są generowane w podziale na kraje 

urodzenia/pochodzenia. 
 

 

Pełnozatrudnieni w tym 
kobiety (kolumna 3) 

Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników  zarejestrowanych w 
module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 

1. Pracownik jest kobietą. 

 

Pełnozatrudnieni z liczby Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników  zarejestrowanych w  
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Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

ogółem zatrudnieni w 
podstawowym miejscu pracy 
(kolumna 4) 

module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 2, dodatkowo: 

1. Zatrudnienie jest wskazane jako podstawowe miejsce 
pracy danego pracownika. 

Niepełnozatrudnieni ogółem 
(kolumna 5) 

Przez system System zlicza sumuje etaty wskazane w zatrudnieniu pracowników 
zarejestrowanych w module Pracownicy> Wykaz nauczycieli 
akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób 
prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział 
w jej prowadzeniu, według warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  

1. Instytucją zatrudniającą jest instytucja składająca 
sprawozdanie. 

2. Charakter wykonywanej pracy to nauczyciel akademicki. 
3. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę , 

stosunku służbowego lub mianowania. 
4. Data rozpoczęcia pracy wskazana w zatrudnieniu                  

jest nie późniejsza niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. 
5. Data rozwiązania stosunku pracy jest pusta lub późniejsza 

niż 30 grudnia roku sprawozdawczego. 
6. Pracownik był cudzoziemcem na dzień 31 grudnia roku 

sprawozdawczego. 
7. Pracownik jest zatrudniony na niepełny etat. 
8. Dane są generowane w podziale na kraje 

urodzenia/pochodzenia. 
 

 

Niepełnozatrudnieni w tym Przez system System zlicza zatrudnienia pracowników  zarejestrowanych w  
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Dział 1316 - Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy 

Pole  Sposób 
generowania 
wartości 

Szczegóły wyliczeń Uwagi 

kobiety (kolumna 6) module Pracownicy> Wykaz nauczycieli akademickich, innych 
osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 
naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, według 
warunków opisanych poniżej: 
 
Warunki wyboru:  
Tak jak dla kolumny 5, dodatkowo: 

1. Pracownik jest kobietą. 

 

 

 

Sekcja 3 – Osoby ubiegające się o stopień doktora – studiujący co najmniej rok w ramach programów typu Erasmus. 
 

1. Dane są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dostępne są wyłącznie działy: 

- dział 7 

- dział 8 

- dział 9 

- dział 10 

- dział 11 

- dział 12 

- dział 13 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Arial, 9 pkt

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 +
Styl numeracji: 1, 2, 3, … + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie:
Na lewo + Wyrównanie:  0,63 cm + Wcięcie:  1,27 cm
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Sekcja 3 – Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo 

dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską 
 

1. Dane są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dostępne są wyłącznie działy: 

- dział 1 

- dział 2 

- dział 3 

- dział 4 

- dział 5 

- dział 6 

- dział 7 

- dział 8 

- dział 9 

- dział 10 

- dział 11 

 

Sekcja 4 – Osoby ubiegające się o stopień doktora – studiujący co najmniej rok w ramach programów typu Erasmus. 

 

1. Dane są wprowadzane ręcznie przez użytkownika. 

2. Dostępne są wyłącznie działy: 

- dział 4 

- dział 5 

- dział 6 
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Pogrubienie, Kolor czcionki: Automatyczny
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- dział 7 

- dział 9 

- dział 10 

 

 

 

 

 

 


