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Tl'lalezv podać nazwę ministra, Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu działania ministra, a W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez

kierownika jednostki - nazwę jednostki.
')Należy Wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy

Wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych'
"'NaleŻy podac co najmniejjeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty W budzecie zadaniowym na rok,
którego dotyczy sprawozdanie, nalezy podac przypisane celowi miernikiwskazane w tym dokumencie.
o)Należy
Wpisac zadania słuzące realizacji celu Wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach
planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5)W przypadku gdy
Wskazany cel był ujęty w budżecie państwa W układzie zadaniowym na rok, którego
dotyczy sprawozdanie, należy podaó Wszystkie podjęte podzadania budżetowe słuzące realizacji tego
^

celu.

czĘŚc

D: lnformacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalnościna rok 20'12
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęłyna niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych
różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących
realizacji celów)

*Różnica między planowaną i osiągniętą liczbą projektów naukowych w 2012 r. wynika z tego, iż w zaplanowanej
liczbie 500 projektów, nie zostały ujęte projekty statutowę i projekty młodych naukowców i doktorantów
finansowanę z dotacji na 201 1 r., które realizowane byĘ również w 2012 r. (408 projektów). Ponadto część
projektów zaplanowanych do ręalizacji z dotacji na 2012 r. (48 projektów) nie było realizowanych przez
kięrowników poszczególnych projektów badawczych w roku 20l2.
**Róznica między planowaną i osiągniętą liczbą ukończonych stazy specjalizacyjnych
mniej szej niz planowan o liczy osób, które zgłosiły się do odbycia stażu.
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