
Załącznik 2. Szczegółowy wykaz zmiennych pozyskiwanych w ramach badania działalności badawczej i rozwojowej 

Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej 
/ pytanie 

Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

1 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Czy w 2021 r. jednostka alokowała lub 
zamierza alokować w 2022 r. środki z 
budżetu państwa na działalność 
badawczą lub rozwojową (B+R)? 

 
 Tak / nie   Zmienna 

jakościowa 
 rok 

2 Aparatura 
naukowo-
badawcza 

Aparatura naukowo-badawcza 
spełniająca kryteria zaliczania do 
środków trwałych (będąca na stanie 
księgowym jednostki) otrzymana 
nieodpłatnie w 2021 r. 

  

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

3 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Czy w 2021 r. jednostka finansowała ze 
środków wewnętrznych wykonanie prac 
badawczych lub rozwojowych (B+R) przez 
inny podmiot? 

 
 Odpowiedzi tak / 

nie 
  Zmienna 

jakościowa 
 rok 

4 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Środki wewnętrzne przekazane na 
działalność B+R realizowaną poza 
jednostką sprawozdawczą 

 Podmioty 
otrzymujące 
środki 

 Typ 
przepływu 
środków 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7685&zn=Q3p5IHcgMjAyMSByLiBqZWRub3N0a2EgYWxva293YcWCYSBsdWIgemFtaWVyemEgYWxva293YcSHIHcgMjAyMiByLiDFm3JvZGtpIHogYnVkxbxldHUgcGHFhHN0d2EgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgYmFkYXdjesSFIGx1YiByb3p3b2pvd8SFIChCK1IpPw
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7304&zn=Q3p5IHcgMjAyMSByLiBqZWRub3N0a2EgZmluYW5zb3dhxYJhIHplIMWbcm9ka8OzdyB3ZXduxJl0cnpueWNoIHd5a29uYW5pZSBwcmFjIGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIHJvendvam93eWNoIChCK1IpIHByemV6IGlubnkgcG9kbWlvdD8
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7304&zn=Q3p5IHcgMjAyMSByLiBqZWRub3N0a2EgZmluYW5zb3dhxYJhIHplIMWbcm9ka8OzdyB3ZXduxJl0cnpueWNoIHd5a29uYW5pZSBwcmFjIGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIHJvendvam93eWNoIChCK1IpIHByemV6IGlubnkgcG9kbWlvdD8
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11405,11406&jw=0&zn=xZpyb2RraSB3ZXduxJl0cnpuZSBwcnpla2F6YW5lIG5hIGR6aWHFgmFsbm_Fm8SHIEIrUiByZWFsaXpvd2FuxIUgcG96YSBqZWRub3N0a8SFIHNwcmF3b3pkYXdjesSF
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11405,11406&jw=0&zn=xZpyb2RraSB3ZXduxJl0cnpuZSBwcnpla2F6YW5lIG5hIGR6aWHFgmFsbm_Fm8SHIEIrUiByZWFsaXpvd2FuxIUgcG96YSBqZWRub3N0a8SFIHNwcmF3b3pkYXdjesSF


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

5 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Z nakładów wewnętrznych dedykowane 
technologiom 

 Nakłady 
dedykowane 
technologiom 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

6 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R  Pochodzenie 
środków 

 Typ 
przepływu 
środków 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

7 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R  Rodzaje 
działalności 
B+R 

 Rodzaje 
nakładów 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5986&jw=0&zn=WiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2ggZGVkeWtvd2FuZSB0ZWNobm9sb2dpb20
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5986&jw=0&zn=WiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2ggZGVkeWtvd2FuZSB0ZWNobm9sb2dpb20
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11399,11402&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11399,11402&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5982,11401&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5982,11401&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

8 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R  Rodzaje 
kosztów 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

9 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel wykonujący prace naukowo-
badawcze 

 Główne grupy 

 Wykształcenie 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 EPC Zmienna 
ilościowa 

 rok 

10 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel wykonujący prace naukowo-
badawcze 

 Wiek 

 Główne grupy 

 Płeć 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 osoba Zmienna 
ilościowa 

 rok 

11 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Rodzaj wpływu pandemii COVID-19 na 
działalność B+R 

 Aspekty 
działalności 
B+R 

Rozwiń 
grupowanie  

 Rodzaj wpływu 
COVID-19 

  Zmienna 
jakościowa 

 rok 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5983&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5983&jw=0&zn=TmFrxYJhZHkgd2V3bsSZdHJ6bmUgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11397,6027&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11397,6027&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=6024,11397,4769&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=6024,11397,4769&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-ii.php?rok-pbssp=2021&wp=11556&ww=11555&zn=Um9kemFqIHdwxYJ5d3UgcGFuZGVtaWkgQ09WSUQtMTkgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-ii.php?rok-pbssp=2021&wp=11556&ww=11555&zn=Um9kemFqIHdwxYJ5d3UgcGFuZGVtaWkgQ09WSUQtMTkgbmEgZHppYcWCYWxub8WbxIcgQitS


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

12 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Czy w 2021 r. jednostka prowadziła prace 
B+R związane z pandemią COVID-19? 

 
 Odpowiedzi tak / 

nie 
  Zmienna 

jakościowa 
 rok 

13 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R 
związaną z pandemią COVID-19 

  

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 

14 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel wykonujący prace naukowo-
badawcze 

 Płeć 

 Główne grupy 

 Wykształcenie 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 osoba Zmienna 
ilościowa 

 rok 

15 Dane adresowe 
i terytorialne 

Proszę podać kod pocztowy oraz nazwę 
miejscowości, w której znajduje się 
jednostka organizacyjna 

   
Zmienna 
adresowa 

 rok 

16 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Rodzaj sprawozdania 
 

 Rodzaj 
sprawozdania 

  Zmienna 
jakościowa 

 rok 

17 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Udział nakładów wewnętrznych  Dedykowane 
PKD 

 

 % Zmienna 
ilościowa 

 rok 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7303&zn=Q3p5IHcgMjAyMSByLiBqZWRub3N0a2EgcHJvd2FkemnFgmEgcHJhY2UgQitSIHp3acSFemFuZSB6IHBhbmRlbWnEhSBDT1ZJRC0xOT8
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7303&zn=Q3p5IHcgMjAyMSByLiBqZWRub3N0a2EgcHJvd2FkemnFgmEgcHJhY2UgQitSIHp3acSFemFuZSB6IHBhbmRlbWnEhSBDT1ZJRC0xOT8
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,11397,6027&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,11397,6027&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7312&zn=Um9kemFqIHNwcmF3b3pkYW5pYQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7312&zn=Um9kemFqIHNwcmF3b3pkYW5pYQ


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

Rozwiń 
grupowanie  

18 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Udział nakładów wewnętrznych  Cele 
społeczno-
ekonomiczne 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 % Zmienna 
ilościowa 

 rok 

19 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Udział nakładów wewnętrznych  Dziedziny B+R 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 % Zmienna 
ilościowa 

 rok 

20 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel wykonujący prace naukowo-
badawcze 

 Pochodzenie 

 Płeć 

 Główne grupy 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 osoba Zmienna 
ilościowa 

 rok 

21 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel w działalności B+R  Płeć 

 Grupy 
personelu 

 

 osoba Zmienna 
ilościowa 

 rok 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=6023&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=6023&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5987&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5987&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5988&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=5988&jw=0&zn=VWR6aWHFgiBuYWvFgmFkw7N3IHdld27EmXRyem55Y2g
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11396,4769,11397&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=11396,4769,11397&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgd3lrb251asSFY3kgcHJhY2UgbmF1a293by1iYWRhd2N6ZQ


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

 Wykształcenie 

Rozwiń 
grupowanie  

22 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Personel zewnętrzny w działalności B+R  Płeć 

 Funkcja B+R 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 osoba 

 EPC 

Zmienna 
ilościowa 

 rok 

23 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Posiadanie filii, wydziałów, centrów 
badawczych lub innych jednostek 
organizacyjnych, w których prowadzono 
działalność badawczą lub rozwojową lub 
finansowano / zlecano wykonanie prac 
badawczych lub rozwojowych 

 
 Odpowiedzi tak / 

nie 
  Zmienna 

jakościowa 
 rok 

24 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Pracujący w działalności B+R (personel 
wewnętrzny) 

 Płeć 

 Funkcja B+R 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 osoba 

 EPC 

Zmienna 
ilościowa 

 rok 

25 Pracujący, w 
tym zatrudnieni 

Pracujący 
  

 osoba Zmienna 
ilościowa 

 31 
grudnia 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4766,11403,11395&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgdyBkemlhxYJhbG5vxZtjaSBCK1I
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4766,11403,11395&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgdyBkemlhxYJhbG5vxZtjaSBCK1I
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,9056&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgemV3bsSZdHJ6bnkgdyBkemlhxYJhbG5vxZtjaSBCK1I
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,9056&jw=0&zn=UGVyc29uZWwgemV3bsSZdHJ6bnkgdyBkemlhxYJhbG5vxZtjaSBCK1I
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7309&zn=UG9zaWFkYW5pZSBmaWxpaSwgd3lkemlhxYLDs3csIGNlbnRyw7N3IGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIGlubnljaCBqZWRub3N0ZWsgb3JnYW5pemFjeWpueWNoLCB3IGt0w7NyeWNoIHByb3dhZHpvbm8gZHppYcWCYWxub8WbxIcgYmFkYXdjesSFIGx1YiByb3p3b2pvd8SFIGx1YiBmaW5hbnNvd2Fuby96bGVjYW5vIHd5a29uYW5pZSBwcmFjIGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIHJvendvam93eWNo
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7309&zn=UG9zaWFkYW5pZSBmaWxpaSwgd3lkemlhxYLDs3csIGNlbnRyw7N3IGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIGlubnljaCBqZWRub3N0ZWsgb3JnYW5pemFjeWpueWNoLCB3IGt0w7NyeWNoIHByb3dhZHpvbm8gZHppYcWCYWxub8WbxIcgYmFkYXdjesSFIGx1YiByb3p3b2pvd8SFIGx1YiBmaW5hbnNvd2Fuby96bGVjYW5vIHd5a29uYW5pZSBwcmFjIGJhZGF3Y3p5Y2ggbHViIHJvendvam93eWNo
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,9056&jw=0&zn=UHJhY3VqxIVjeSB3IGR6aWHFgmFsbm_Fm2NpIEIrUiAocGVyc29uZWwgd2V3bsSZdHJ6bnkp
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4769,9056&jw=0&zn=UHJhY3VqxIVjeSB3IGR6aWHFgmFsbm_Fm2NpIEIrUiAocGVyc29uZWwgd2V3bsSZdHJ6bnkp


Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

26 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Prowadzenie działalności badawczej lub 
rozwojowej (B+R) 

 
 Odpowiedzi tak / 

nie 
  Zmienna 

jakościowa 
 rok 

27 Działalność 
badawcza i 
rozwojowa 

Środki alokowane na badania naukowe i 
prace rozwojowe 

 Cele 
społeczno-
ekonomiczne 

 Rok alokacji 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 rok 
bieżący i 
poprzedni 

28 Cechy grup 
przedsiębiorstw 

Przynależność do grupy przedsiębiorstw 
 

 Tak / nie   Zmienna 
jakościowa 

 rok 

29 Aparatura 
naukowo-
badawcza 

Wartość umorzenia aparatury naukowo-
badawczej 

  

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 31 
grudnia 

30 Aparatura 
naukowo-
badawcza 

Wartość brutto aparatury naukowo-
badawczej 

  

 tys. zł Zmienna 
ilościowa 

 31 
grudnia 

31 Dane 
identyfikacyjne 

REGON 
   

Zmienna 
identyfikacyjna 

 

http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7303&zn=UHJvd2FkemVuaWUgZHppYcWCYWxub8WbY2kgYmFkYXdjemVqIGx1YiByb3p3b2pvd2VqIChCK1Ip
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-v.php?rok-pbssp=2021&ww=7303&zn=UHJvd2FkemVuaWUgZHppYcWCYWxub8WbY2kgYmFkYXdjemVqIGx1YiByb3p3b2pvd2VqIChCK1Ip
http://form.stat.gov.pl/formaty/zmienne-wymiary-i.php?rok-pbssp=2021&wp=4805,4913&jw=0&zn=xZpyb2RraSBhbG9rb3dhbmUgbmEgYmFkYW5pYSBuYXVrb3dlIGkgcHJhY2Ugcm96d29qb3dl
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Lp. Nazwa pakietu 
Nazwa zmiennej 

/ pytanie 
Grupowanie 
podstawowe 

Lista dopuszczalnych 
odpowiedzi dla 

pytania 

Jednostka 
miary 

Charakter 
zmiennej 

Okres 
obserwacji 

32 Własność 
intelektualna 

Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty 
własności przemysłowej 

 Rodzaj 
urzędu 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 szt. Zmienna 
ilościowa 

 rok 

33 Własność 
intelektualna 

Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane 
do zgłoszenia w zagranicznych urzędach 
patentowych 

  

 szt. Zmienna 
ilościowa 

 rok 

34 Własność 
intelektualna 

Wnioski o ochronę praw wyłącznych na 
przedmioty własności przemysłowej 

 Rodzaje 
zgłoszenia 

Rozwiń 
grupowanie  

 

 szt. Zmienna 
ilościowa 

 rok 
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