
Dotychczasowa działalność Komisji ds. Ekonomicznych KRASP 

 

8- 16 października 2020 opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.  

 

14 grudnia 2020 – 5 stycznia 2021 opinia w sprawie projektu dokumentu rządowego "Polityka naukowa 

Państwa". 

 

8-18 stycznia 2021 opinia w sprawie: 

- projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 

prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt 

specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych, 

- projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek 

i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów 

dydaktycznych, naukowych i kulturalnych, 

- projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 

prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów  

i aparatury naukowej. 

 

16 marca 2021 opinia w zakresie zwolnienia podmiotowego uczelni z obowiązku sporządzania i podawania do 

publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy w nawiązaniu do pisma 

Kwestor Politechniki Śląskiej, będącego inicjatywą kwestorów uczelni badawczych. 

 

22 - 27 kwietnia 2021 opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego 

Centrum Nauki. 

  

13-19 lipca 2021 opinia w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród 

Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

19 – 27 sierpnia 2021 opinia w sprawie "Projektu rozporządzenia w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w 

sektorze Handel" skierowanego przez Ministra Edukacji i Nauki do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania. 

 

30 września – 14 października 2021 opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 

 

14 - 28 października 2021 opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2022 (druk 1630). 

 

29 listopada – 3 grudnia 2021 opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kredytów 

na studia medyczne. 

 

19 stycznia 2022 - reprezentacja KRASP w spotkaniu z Ministrem Janem Sarnowskim w temacie ulgi 

sponsoringowej na naukę. 

6 stycznia – 10 lutego 2022 – prośba Przewodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych KRASP do członków 

KRASP o przesłanie informacji dotyczących: 

 - zwiększenia obciążenia budżetu Uczelni na rok 2022 ze względu na podwyżki cen prądu i gazu (% oraz kwota 

zwiększenia), 

- kwoty zwiększenia budżetu wynagrodzeń osobowych ze względu na podniesienie wynagrodzenia minimalnego,  

- skali zmian wynikającej z wprowadzenia przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu 

(wynagrodzenia dla pracowników akademickich – liczba pracowników, którzy otrzymali zmniejszone 

wynagrodzenie za styczeń 2022 oraz łączna kwota zmniejszenia). 

Na podstawie przesłanych danych opracowano dokument podsumowujący. 

 

2 - 21 marca 2022 opinia w sprawie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (druk nr 2022 - w załączeniu). 

 

23-24 marca 2022 – reprezentacja KRASP w Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. 



4 – 5 kwietnia 2022 opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy. 

 

30 maja – 7 czerwca 2022 opinia w sprawie jednolitej interpretacji do naliczenia odpisu na ZFŚS dla wszystkich 

uczelni publicznych w Polsce, w nawiązaniu do korespondencji od Pani Kwestor Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina. 

 

1- 12 lipca 2022 opinia w sprawie: 

- projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, 

- projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. 

 

29 sierpnia 2022 analiza na temat wpływu jaki wywiera na funkcjonowanie polskich uczelni opóźnienie wypłaty 

funduszy z KPO. 

 

15 września 2022 – reprezentacja KRASP w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa 

wyższego dot. Informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. 

11 - 24 października 2022 opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2023. 

 

19 – 25 października 2022 opinia w sprawie: 

- projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 

oraz wsparciu niektórych odbiorców, 

- autopoprawki do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697-A). 

 

16 – 21 listopada 2022 opinia w sprawie projektu rozporządzenia dot. sposobu opracowywania sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

 

 

Plany na przyszłość 

 

W ramach Komisji ds. Ekonomicznych KRASP w kolejnych kwartałach planuje się, poza formułowaniem 

bieżących stanowisk i opinii, przygotowanie analiz dotyczących: 

- ogólnej sytuacji finansowej uczelni wyższych, 

- polityce wynagradzania Pracowników uczelni wyższych, 

- fluktuacji kadr, 

- finansowania badań naukowych. 
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