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WYKRES 3 (51). PRACUJĄCY (personel wewnętrzny)a W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 
 I ROZWOJOWEJ WEDŁUG PŁCI
CHART 3 (51). INTERNAL PERSONNELa IN RESEARCH AND DEVELOPMENT BY SEX
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a Uwzględniono wszystkie osoby, które w danym roku przeznaczyły na działalność B+R minimum 10% całkowitego czasu pracy lub ich wkład 
w działalność B+R był bardzo istotny.
a Taking into account all persons who in a given year allocated a minimum 10% of their total working time to R&D or their contribution to the R&D  
was very significant.

TABL. 3 (85). PRACUJĄCY (personel wewnętrzny)a W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 
 I ROZWOJOWEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
 INTERNAL PERSONNELa IN RESEARCH AND DEVELOPMENT BY EDUCATIONAL LEVEL

WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem

Total

Z wykształceniem
With level of education

SPECIFICATION

wyższym
tertiary

pozostałym
other

z tytułem 
profesora
with title of 
professor

ze stopniem naukowym
with scientific degree of

pozostali
others

doktora 
habilitowa-

nego 
habilitated 

doctorb (HD)

doktora 
doctor (PhD)

OGÓŁEM 2018 2270 145 359 607 985 174 TOTAL
2019 2502 151 385 630 1134 202

w tym podmioty 
wyspecjalizowane 
badawczo 1316 . . 521 . 31

of which R&D dedi-
cated entities

instytutyc – – – – – – institutesc

uczelniec 1281 . . . . .
higher education 

institutionsc

pozostałe 35 – – . 24 . others
Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo – – – – – –
Agriculture, forestry 

and fishing
Przemysł 689 3 . . 538 123 Industry

w tym przetwórstwo 
przemysłowe 651 3 . . 512 .

of which manufac-
turing

Budownictwo 30 – – . . . Construction
Usługid 1783 148 . . . . Servicesd

a W osobach; uwzględniono wszystkie osoby, które w danym roku przeznaczyły na działalność B+R minimum 10% całkowitego czasu pracy 
lub ich wkład w działalność B+R był bardzo istotny. c Patrz uwagi do działu „Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne”, ust. 1 na str. 186. 
d Pozostałe rodzaje działalności (sekcje G–U).
a In persons; taking into account all persons who in a given year allocated a minimum 10% of their total working time to R&D or their contribution 
to the R&D was very significant.  b The habilitated doctor’s degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar to 
Poland. The degree is awarded on the basis of an appropriate dissertation and necessary for obtaining the title of professor and a professorial 
post in scientific institutions. c See notes, to chapter “Science and technology. Information society”, item 1 on page 186. d Other kinds of activity 
(sections G–U).


