
Załącznik do Uchwały nr 57/2022 
Senatu Politechniki Rzeszowskiej  

im. Ignacego Łukasiewicza  
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

w roku 2021 

 

Zgodnie z § 35 ust. 4 Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dn. 27 czerwca 2019 r. Rada 

Uczelni Politechniki Rzeszowskiej przedstawia poniższe sprawozdanie ze swojej 

działalności w roku 2021. 

Rada Uczelni obradowała w liczbie 7 członków powołanych przez Senat zgodnie 

z uchwałami z dnia 17 grudnia 2020 r., tj. Beata Rapa – Przewodnicząca Rady Uczelni, 

Adam Hamryszczak, Jan Sawicki, prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski, inż. Kamil Chohura, 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz i prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski. Kadencja Rady Uczelni 

trwa od dnia powołania przez Senat, to jest od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2024 r.  

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 22 lutego 2021 na Zastępcę Przewodniczącego Rady został 

wybrany Pan prof. dr hab. inż. Marek Orkisz. 

 

W ciągu całego 2021 roku Rada zbierała się ośmiokrotnie realizując zadania zapisane 

zarówno ustawą o szkolnictwie wyższym, jak i statutem. Były to spotkania zarówno 

w trybie zdalnym, ze względu na panującą w kraju sytuację pandemiczną, jak 

i stacjonarnie w Sali Senatu PRz. 

 

W roku 2021 Rada podjęła 18 uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte w wyniku 

dążenia podczas wnikliwej dyskusji do wypracowania wspólnego stanowiska Rady 

w każdej kwestii będącej przedmiotem obrad. Wśród uchwał procedowanych na 

posiedzeniach Rady Uczelni w roku 2021 znalazły się sprawy dotyczące: 

 zaopiniowania zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej (Uchwała nr 7/2021 

z dn. 13.04.2021 r. oraz nr 16/2021 z dn. 14.10.2021 r.); 

 zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Politechniki Rzeszowskiej na lata 2021-

2028 (Uchwała nr 2/2021 z dnia 22.02.2021 r.) oraz w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania z realizacji Strategii w roku 2020 (Uchwała nr 10/2021 z dn. 

17.06.2021 r.) 

 monitorowania gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią poprzez: 

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 (Uchwała nr 6/2021 

z dn. 13.04.2021 r.); 



- zaopiniowanie prowizorium budżetowego na 2022 rok (Uchwała 

nr 18/2021 z dn. 7.12.2021 r.) oraz zmiany w prowizorium budżetowym na 

rok 2021 (Uchwała nr 4/2021 z dnia 22.02.2021r.); 

- wyrażenie zgody na korzystanie przez inne podmioty ze składników 

aktywów trwałych, których wartość rynkowa przekracza 2 mln zł., w celu 

wynajmu podmiotowi zewnętrznemu na prowadzenie działalności 

usługowej, kulturalnej i rozrywkowej (Uchwała nr 13/2021 z dn. 08.09.2021 

r.);  

- zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok (Uchwała 

nr 9/2021 z dn. 17.06.2021 r.) oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania 

planu rzeczowo-finansowego uczelni za 2020 rok (Uchwała nr 8/2021 z dn. 

17.06.2021 r.); 

Ponadto uchwałą nr 15/2021 z dn. 14.10. 2021 r. Rada Uczelni wybrała firmę audytorską 

KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/41, 090-350 Łódź w celu 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.  

 

Przewodnicząca Rady prowadziła czynności wynikające z prawa pracy w stosunku do 

Rektora poprzez akceptację wyjazdów służbowych i zatwierdzania urlopów rektora.  

 

Podczas każdego posiedzenia podejmowano działania dotyczące poprawy 

funkcjonowania uczelni, a informacje na bieżąco przekazywane były JM Rektorowi PRz 

oraz obecnym na posiedzeniach przedstawicielom władz uczelni. Posiedzenia Rady 

przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, a różnorodność perspektyw, wynikająca 

z zawodowego profilu poszczególnych członków oraz zakresu ich ekspertyz, 

wprowadzała istotną wartość dodaną do dyskusji nad kwestiami podejmowanymi 

w obradach.  

 

Członkowie Rady Uczelni brali także udział w najważniejszych wydarzeniach 

i uroczystościach związanych z działalnością uczelni (tj. uroczyste Senaty czy inauguracja 

roku akademickiego).  

 

1) Beata RAPA – Przewodnicząca Rady ………………………… 

 

2) Adam HAMRYSZCZAK   ………………………… 

 

3) Jan SAWICKI    ………………………… 

 

4) prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI ………………………… 

 

5) prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ  ………………………… 

 

6) prof. dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI ………………………… 

 

7) Kamil CHOHURA    ………………………… 


