
Objaśnienia do formularza MN-01  
 

W rubrykach tabeli przedstawiona jest klasyfikacja pracowników według zawodów. Jest to klasyfikacja stosowana 

na potrzeby badań statystycznych sfery B+R, ale znajdująca powiązanie z międzynarodową standardową klasyfikacją 

zawodów ISCO-88. 

Jako 2 wykazuje się personel wykonujący prace naukowo-badawcze związany 

z działalnością B+R w dziedzinie biotechnologii. 

Personel naukowo-badawczy (badacze) to pracownicy zajmujący się zawodowo pracą koncepcyjną lub tworzeniem 

nowej wiedzy, produktów, procesów, metod oraz systemów, a także kierowaniem projektami związanymi z tą 

działalnością. Do kategorii tej należy doliczać uczestników studiów doktoranckich prowadzących prace B+R w 

dziedzinie biotechnologii (tylko w wierszu 2 i 2.1) oraz kadrę kierowniczą i pracowników administracyjnych 

zajmujących się planowaniem i kierowaniem naukowo-technicznymi aspektami pracy badaczy. 

Wykonywanie prac naukowo-badawczych nie musi być uwarunkowane ani posiadaniem formalnego wykształcenia, 

ani zajmowanym stanowiskiem. Do zadań tych osób w ramach działalności badawczo-rozwojowej należy praca 

koncepcyjna lub tworzenie nowej wiedzy, w szczególności: 

− prowadzą oni badania i ulepszają lub rozwijają pojęcia, teorie, modele, techniki 

oprzyrządowania, oprogramowania lub metody operacyjne, 

− gromadzą, przetwarzają, oceniają, analizują i interpretują dane uzyskane z badania, 

− oceniają wyniki badań i eksperymentów oraz formułują wnioski z wykorzystaniem różnych 

technik i modeli, 

− stosują zasady, techniki i procesy, aby rozwinąć lub poprawić praktyczne zastosowania, 

− doradzają w zakresie projektowania, planowania i organizowania testów, montażu 

i konserwacji konstrukcji, urządzeń, systemów i ich komponentów, 

udzielają porad i wsparcia dla rządu i samorządów, organizacji i przedsiębiorstw w kwestii zastosowania wyników 

badań, 

− planują, kierują i koordynują działalność B+R (do kategorii pracowników naukowo- badawczych należy doliczyć 

kadrę kierowniczą i pracowników zajmujących się planowaniem i kierowaniem naukowo-technicznymi 

aspektami pracy badaczy; wyznaczają oni kierunki rozwoju dla nowej działalności badawczo-rozwojowej lub 

zarządzają pracownikami w oparciu o swoje wysokie kwalifikacje formalne lub praktyczne doświadczenie w 

prowadzeniu badań), 

− przygotowują opracowania naukowe i raporty. 
 

Jako 3 wykazuje się techników i pracowników równorzędnych związanych 

z działalnością B+R w dziedzinie biotechnologii. 

Kategoria techników oraz pracowników równorzędnych obejmuje osoby, których główne zadania wymagają 

wiedzy technicznej i doświadczenia w co najmniej jednej dziedzinie nauk technicznych, fizycznych i przyrodniczych lub 

też nauk społecznych i humanistycznych. Uczestniczą oni w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii, wykonując 

zadania naukowe i techniczne związane z zastosowaniem pojęć i metod operacyjnych, zazwyczaj pod kierunkiem 

badaczy. Pracownicy równorzędni wykonują odpowiednie zadania B+R w dziedzinie biotechnologii pod kierunkiem 

badaczy. 

W rubryce 3 wykazuje się techników i pracowników równorzędnych związanych z działalnością 

B+R w dziadzinie biotechnologii. Zadania tych osób obejmują: 

− prowadzenie poszukiwań bibliotecznych i wybór odpowiednich materiałów z archiwów i bibliotek, 

− przygotowywanie programów komputerowych, 

− prowadzenie eksperymentów, testów i analiz, 

− zapewnienie pomocy technicznej i wsparcia w zakresie B+R i testowania prototypów, 

− obsługę utrzymanie i naprawę sprzętu badawczego, 

− przygotowywanie materiałów i sprzętu do eksperymentów, testów i analiz, 

− rejestrowanie pomiarów, dokonywanie obliczeń oraz przygotowywanie wykresów i rysunków, 

− zbieranie informacji za pomocą akceptowanych metod naukowych, 

− pomoc w analizie danych, prowadzenie ewidencji i sporządzania raportów, 

− prowadzenie statystycznych badań ankietowych oraz wywiadów. 

 
Jako 4 wykazuje się pozostały personel związany z działalnością B+R w dziedzinie biotechnologii. Do kategorii tej 

należy zaliczać pracowników na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-ekonomicznych uczestniczących w 

realizacji prac B+R w dziedzinie biotechnologii lub bezpośrednio z nimi związanych. Do grupy tej zalicza się także 

personel zajmujący się głównie sprawami finansowymi i kadrowymi, o ile wiążą się one bezpośrednio z działalnością 

B+R w dziedzinie biotechnologii. Nie zalicza się tu personelu świadczącego usługi pośrednie, takiego jak np. personel 

stołówek, personel zajmujący się utrzymaniem czystości czy straż przemysłowa. 


