
 

ZARZĄDZENIE Nr 110/2020  

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
z dnia 30 października 2020 r. 

 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                          

(Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Tworzy się nowe jednostki: 

1) Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej o symbolu „HK” w ramach, którego tworzy 

się: 

a) Biuro Promocji o symbolu „KP” 

b) Biuro Prasowe o symbolu „KA” 

c) Biuro Karier o symbolu „KK” 

d) Biuro ds. Relacji z Absolwentami i Pracownikami o symbolu „KR” 

e) Fabrykę Kreatywności PRz o symbolu „KF” 

f) Strefę Kultury Studenckiej, która zostaje przekształcona ze Studenckiego Centrum 

Kultury i Nauki, z symbolem pozostającym bez zmian „DC” w ramach którego 

funkcjonuje: 

 Centralny Klub Studentów Politechniki Rzeszowskiej „PLUS”, z symbolem 

pozostającym bez zmian „DK” 

 Akademickie Radio i TV „Centrum”, z symbolem pozostającym bez zmian „DR” 

 SZPiT „Połoniny” łącznie z chórem akademickim, z symbolem pozostającym bez 

zmian „RS” 

 

2. Przekształca się: 

1) Centrum Informatyzacji w Sekcję Systemów Zarządzania Uczelnią, z symbolem 

pozostającym bez zmian „WI”. 

 

3. Likwiduje się: 

1) Dział Promocji, Karier i Rozwoju, 

2) Sekcję ds. Gazety Politechniki. 

 

§ 2 

1. Ustala się następującą podległość funkcji, stanowisk i administracyjnych jednostek 

organizacyjnych: 

 

1) Prorektorowi ds. studenckich podlega Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej, 

2) Prorektorowi ds. kształcenia podlega Centrum Języków Obcych. 

 

2. Jednocześnie wskazuje się, że  

1) Fabryka Kreatywności PRz podlega nadzorowi finansowemu Prorektora ds. rozwoju             

i współpracy z otoczeniem 

 

§ 3 

W zarządzeniu nr 82/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 1 września 2020 r. uchyla się  

w § 1 w ust. 2 pkt 12. 

 



§ 4 

Zmiany kadrowe związane z obsadą personalną poszczególnych stanowisk i jednostek organizacyjnych 

oraz zakres kompetencji utworzonych i przekształconych stanowisk i jednostek organizacyjnych zostaną 

dokonane w porozumieniu z prorektorami i kanclerzem w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

§ 5 

Zobowiązuję kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do opracowania szczegółowych 

zakresów czynności dla podległych pracowników z dostosowaniem do nowych zadań                                           

i odpowiedzialności.  

§ 6 

Przekazanie i objęcie stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni lub samodzielnego 

stanowiska pracy, jak również przekazanie funkcji kierowniczej, odbywa się protokolarnie zgodnie             

z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego Uczelni.  

§ 7 

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio:  

1) prorektorom:  

2) kanclerzowi oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych administracji Uczelni.  

§ 8 

Postanowienia niniejszego zarządzenia zmieniają odpowiednio zapisy w Regulaminie organizacyjnym 

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19 września 2013 r. z późniejszymi zmianami oraz w schemacie 

organizacyjnym Uczelni. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. z wyjątkiem § 3, który obowiązuje z mocą od 

dnia 1 września 2020 r.  

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.  


