Komisja ds. Ekonomicznych
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji ds. Ekonomicznych KRASP
za okres 2016 – 2020
W ramach swych kompetencji Komisja ds. Ekonomicznych opracowała na prośbę KRASP
następujące opinie:

1.

Opinia na temat projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie przyznawania i rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na
realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

2.

Opinia o proponowanych zmianach w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na
dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznych

3.

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych.

4.

Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz
niektórych innych ustaw

5.

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji o
rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

6.

Opinia w sprawie informacji na temat aktualnych problemów finansowania szkolnictwa
wyższego

7.

Opinia o projekcie ustawy Klubu Poselskiego Kukiz’15 o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych

8.

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji o
rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

9.

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów
udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

10. Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji
programów we zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz
niektórych innych ustaw
11. Uwagi na temat projektu Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego
oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
12. Opinia o poselskim projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
13. Opinia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2018.
14. Opinia o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie Działu X i Działu
XI.
15. Uwagi do projektu Rozporządzenia MNiSW w sprawie stypendiów dla cudzoziemców
polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.
16. Uwagi do rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego.
17. Uwagi do oferty współpracy w zakresie ubezpieczeń wzajemnych uczelni.
18. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie pomocy de minus w ramach
programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
19. Uwagi do projektu Rozporządzania MNiSW w sprawie wysokości minimalnego
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesorów uczelni publicznych.
20. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie sposobu podziału dla uczelni
środków na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do
szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu
działalności naukowej.
21. Uwagi do projektu Rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich.
22. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie podziału środków finansowych na
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących
się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na
zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i stacjonarnych
ośrodków szkolenia kadr powietrznych.

23. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i
przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem
oraz działalnością naukową.
24. Opinia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2019.
25. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie wysokości wynagrodzenia
przysługując ego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom
dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
26. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności.
27. Opinia o projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz do projektu ustawy –
Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych.
28. Opinia o projekcie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na
zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego
udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkól doktorskich, kształcenia na studiach
i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

prof. dr hab. Andrzej Kaleta – Przewodniczący Komisji

