
Metryka aktu prawnego 
Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz. 435 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r.  
w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków 

i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych 
dziedzinach nauki

 
Tekst ogłoszony:  D20070435.pdf 

Status aktu prawnego: obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2007-04-13 

Data wydania: 2007-04-02 

Data wejścia w życie: 2007-04-13 

Data obowiązywania: 2007-01-01 

Organ wydający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

Akty powiązane 

Podstawa prawna 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym 

Podstawa prawna z artykułem 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 art. 96 pkt 1 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym 

Odesłania 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

M.P. 2005 nr 79 poz. 
1120 obowiązujący 

Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 
października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych 

Akty zmieniające 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 65 
poz. 413 2010.04.21 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów 
międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów 
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 

Dz.U. 2009 nr 63 
poz. 526 2009.01.01 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 
kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów 
międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów 
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 

Dz.U. 2008 nr 82 
poz. 489 2008.05.14 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 
kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników 
kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów 
stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w 
poszczególnych dziedzinach nauki 



Metryka aktu prawnego 

Dziennik Ustaw   nr 218’2010,  poz. 1438 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej 

Tekst ogłoszony:  D20101438.pdf 

Status aktu prawnego: obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2010-11-22 

Data wydania: 2010-11-05 

Data wejścia w życie: 2010-11-22 

Data obowiązywania: 2010-10-01 

Organ wydający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Akty powiązane 

Podstawa prawna 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.                 o 
zasadach finansowania nauki 

Podstawa prawna z artykułem 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 art. 19 
ust. 7 obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.        o 
zasadach finansowania nauki 

Odesłania 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.                       o 
Polskiej Akademii Nauk  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.                         o 
instytutach badawczych 

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                      o 
szkolnictwie wyższym 

Akty zmieniające 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2011 nr 130 poz. 753 
2011.07.07 

obowiązujący            Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa           Wyższego 
z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę na finansowanie 
działalności statutowej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metryka aktu prawnego 
Dziennik Ustaw nr 130 z dnia 22 czerwca 2011 r., poz. 753 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 

finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej 

Tekst ogłoszony:  D20110753.pdf 

Status aktu 
prawnego: 

obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2011-06-22 

Data wydania: 2011-06-08 

Data wejścia w 
życie: 

2011-07-07 

Data 
obowiązywania: 

2011-07-07 

Organ wydający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Akty powiązane 

Podstawa prawna 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 
615 

obowiązujący 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Podstawa prawna z artykułem 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 
615 art. 19 ust. 7 obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Akty zmienione 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 218 poz. 
1438 2011.07.07 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę na finansowanie 
działalności statutowej 

Odesłania 

Adres publikacyjny Status Tytuł  

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 
1365 obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                         
o szkolnictwie wyższym 

 
 
 
 
 
 



Metryka aktu prawnego 
Dziennik Ustaw z dnia 4 czerwca 2010 r., poz. 96 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki 
 

Tekst ogłoszony:  D20100620.pdf 

Tekst ujednolicony:  D20100620Lj.pdf 

Status aktu prawnego: obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2010-06-04 

Data wydania: 2010-04-30 

Data wejścia w życie: 2010-10-01 

Data obowiązywania: 2010-10-01 

Uwagi: art. 5 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 10 pkt 1 lit. b oraz 
art. 12 pkt 1 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

Organ wydający: SEJM RP 

Akty powiązane 

Akty zmienione 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych 

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 

Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 2010.10.01 
akt posiada 

tekst jednolity 

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów 

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach  
i tytule w zakresie sztuki 

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1682 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym. 

Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 



Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 
służbie krwi. 

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 777 2010.10.01 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych. 

Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 2010.10.01 
akt posiada 

tekst jednolity 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady 
opodatkowania. 

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 2010.10.01 
akt posiada 

tekst jednolity 

Ustawa z dnia 19 października 1991 r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 

Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej. 

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
 i opłatach lokalnych. 

Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 2010.10.01 akt posiada 
tekst jednolity 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym. 

Akty uchylone 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2008 nr 169 poz. 1049 2010.10.01 
uchylony  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki 

Dz.U. 2008 nr 159 poz. 993 2010.10.01 

uchylony  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-
rozwojowych 

Dz.U. 2007 nr 134 poz. 934 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy  
o jednostkach badawczo-rozwojowych 

Dz.U. 2007 nr 115 poz. 795 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy  
o zasadach finansowania nauki 

Dz.U. 2007 nr 115 poz. 789 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju 

Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1100 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy  
o jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1997 nr 75 poz. 469 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii 
Nauk. 



Dz.U. 1997 nr 75 poz. 467 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy  
o jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1996 nr 41 poz. 175 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy  
o jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1991 nr 19 poz. 81 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy  
o jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 328 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy 
 o jednostkach badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170 2010.10.01 
uchylony  

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
rozwojowych. 

Akty uznane za uchylone 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 93 poz. 599 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na działalność statutową 

Dz.U. 2010 nr 45 poz. 262 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na 
finansowanie projektów badawczych 

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 161 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę przeznaczonych 
na finansowanie projektów celowych 

Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1044 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na działalność statutową 

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 776 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę przeznaczonych na 
finansowanie badawczych 

Dz.U. 2009 nr 28 poz. 178 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 
warunków i trybu przyznawania pomocy 
publicznej na realizację projektów rozwojowych 

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1241 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie 
warunków i trybu przyznawania pomocy 
publicznej na realizację projektów celowych 

Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1128 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 8 października 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy 



Dyrektora Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju 

Dz.U. 2008 nr 95 poz. 603 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy 
Dyrektora Narodowego Centrum Badań 
 i Rozwoju 

Dz.U. 2008 nr 38 poz. 216 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę przeznaczonych 
na finansowanie projektów rozwojowych 

Dz.U. 2008 nr 21 poz. 126 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę przeznaczonych 
na finansowanie projektów badawczych 

Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 października 2007 r.  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na działalność 
statutową 

Dz.U. 2007 nr 189 poz. 1356 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na organizowanie  
i finansowanie określonych zadań powierzonych 
przez ministra 

Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1151 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie 
miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego 
oraz członków Rady Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju 

Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1150 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie 
niezbędnych elementów sprawozdania  
z działalności Narodowego Centrum Badań 
 i Rozwoju 

Dz.U. 2007 nr 140 poz. 989 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników Biura Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju  

Dz.U. 2005 nr 110 poz. 932 2010.12.31 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji 
z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie 
powoływania i odwoływania członków Rady 
Nauki 

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1075 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 
2002 r. w sprawie określenia jednostek 
badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez 
Ministra Obrony Narodowej oraz ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą 
nabyć mienie niezbędne do prowadzenia  
w sposób ciągły badań naukowych lub prac 



rozwojowych określonych w statutach tych 
jednostek. 

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1074 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 
2002 r. w sprawie określenia sposobu 
stwierdzania stanu posiadania mienia przez 
jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1764 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu gospodarki finansowej jednostek 
badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1212 2010.10.01 

nieobowiązujący 
- uchylona 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 
września 2001 r. w sprawie sposobu 
dokonywania okresowych ocen dorobku 
naukowego i technicznego pracowników 
naukowych zatrudnionych w jednostkach 
badawczo-rozwojowych. 

Dz.U. 1997 nr 130 poz. 864 2010.10.01 
nieobowiązujący 

- uchylona 
podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 15 października 1997r.  
w sprawie zasad wynagradzania 
przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii 
Nauk. 

Odesłania 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk  

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 617 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju 

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

Akty zmieniające 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1036 2010.09.30 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system 
nauki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metryka aktu prawnego 
Dziennik Ustaw  nr 170 z dnia 19 września 2007 r., poz. 1197 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków 
finansowych na naukę

 

Tekst ogłoszony:  D20071197.pdf 

Status aktu prawnego: obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2007-09-19 

Data wydania: 2007-09-05 

Data wejścia w życie: 2007-10-04 

Data obowiązywania: 2007-10-04 

Organ wydający: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Akty powiązane 

Podstawa prawna 
 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 akt posiada tekst 
jednolity 

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Podstawa prawna z artykułem 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz. U.  2004 nr 238 poz. 2390  
art. 20a ust.3 
 
 

akt posiada tekst 
jednolity 

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki 

Odesłania  

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 
uchylony  

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metryka aktu prawnego 
Dziennik Ustaw Nr 96 z dnia 4 czerwca 2010 r.,  poz. 615 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

Tekst aktu:  D20100615L.pdf 

Tekst ogłoszony:  D20100615.pdf 

Status aktu prawnego: obowiązujący 

Data ogłoszenia: 2010-06-04 

Data wydania: 2010-04-30 

Data wejścia w życie: 2010-10-01 

Data obowiązywania: 2010-10-01 

Organ wydający: SEJM 

Organ zobowiązany: Minister właściwy ds. nauki 

Akty powiązane 

Odesłania 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 
obowiązujący 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst 
jednolity 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Akty wykonawcze 

Adres publikacyjny  Status Tytuł  

M.P. 2010 nr 91 poz. 1062 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą 
"Mobilność Plus" 

M.P. 2010 nr 86 poz. 1014 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą 
"Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" 

M.P. 2010 nr 86 poz. 1013 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus 
Plus" 

M.P. 2010 nr 86 poz. 1012 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Index 
Plus" 

M.P. 2010 nr 86 poz. 1011 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Ideas 
Plus" 

M.P. 2010 nr 71 poz. 911 
obowiązujący 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 
września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy 
Program Foresight - wdrożenie wyników" 

Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1438 
obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie 



działalności statutowej 

Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1379 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub 
prac rozwojowych 

Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1324 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1221 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia 
członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu 
Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów 
powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz 
recenzentów i ekspertów 

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1206 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na działalność 
upowszechniającą naukę 

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1205 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych 
zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz 
wydatkowania tych środków 

Dz.U. 2010 nr 179 poz. 1204 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 
oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych 
naukowców 

Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1198 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania 
kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz 
sposobu powoływania tych członków 

Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1197 
obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania 
kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 

 
 


