Uchwała nr 91/2017
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po zasięgnięciu
opinii związków zawodowych działających na Uczelni uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. (t.j. z dnia 12 lipca
2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 w ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor powierza funkcję kierownika katedry i zakładu na okres do 4 lat, jednak nie dłużej niż do końca 4-letniej kadencji kierowników, na wniosek dziekana zaopiniowany przez
Radę Wydziału. Kadencja rozpoczyna się 1 września, po upływie roku od rozpoczęcia kadencji organów Uczelni. Pełnienie funkcji przez tę samą osobę może być odnawiane. W
uzasadnionych przypadkach rektor może odwołać kierownika katedry/zakładu w każdym
czasie.”;
2) w § 26:
a) ust 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Jednostki międzywydziałowe mogą działać jako katedry, centra i studia (studium),
lub inne jednostki organizacyjne.
2. Jednostka międzywydziałowa wykonuje zadania dydaktyczne na rzecz wydziałów,
ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową realizację w zakresie ustalonym
przez dziekanów i Rady Wydziałów, może też prowadzić działalność badawczonaukową, wdrożeniową oraz usługową.”,
b) ust 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Kierownika jednostki międzywydziałowej powołuje i odwołuje rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia stanowi podstawowe
miejsce pracy, na okres do 4 lat, jednak nie dłużej niż do końca 4-letniej kadencji
kierowników. Kadencja rozpoczyna się 1 września, po upływie roku od rozpoczęcia kadencji organów Uczelni. Pełnienie funkcji przez tę samą osobę może być
odnawialne.”;
3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
„§ 26a
1. W celu prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej oraz wdrożeniowej
Uczelnia może tworzyć centra jako jednostki międzywydziałowe, wydziałowe lub międzyuczelniane.
2. Centra, o których mowa w ust. 1, Uczelnia może tworzyć w porozumieniu z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.

3. W ramach centrów, o których mowa w ust. 1, mogą istnieć jako jednostki organizacyjne:
zakłady, studia, zespoły badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, warsztaty, obserwatoria, stacje naukowe, biblioteki, jednostki administracyjne oraz inne jednostki
usługowe i gospodarcze.
4. Centrum może organizować i prowadzić działalność o określonym profilu kształcenia,
specjalizacji i formie studiów we współpracy z innymi jednostkami PRz.
5. Zadania i zakres działania oraz struktury organizacyjne centrów określają ich regulaminy
zatwierdzone przez rektora, na wniosek dyrektora centrum.
6. Centrum kieruje dyrektor. Dyrektorem centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w centrum dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy lub inny pracownik centrum niebędący nauczycielem akademickim.
7. Dyrektora centrum powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez
Radę Wydziału – dla centrum wydziałowego lub na wniosek prorektora nadzorującego
prace jednostki zaopiniowany przez Senat – dla centrum międzywydziałowego lub międzyuczelnianego.
8. Dyrektor centrum jest upoważniony przez rektora do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W centrum mogą być powołani zastępcy dyrektora. Liczbę zastępców dyrektora ustala
rektor na wniosek dyrektora centrum, biorąc pod uwagę wielkość jednostki.
10. Zakresy działania zastępców ustala dyrektor centrum.
11. Zastępcą dyrektora centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w centrum dla
którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy lub inny pracownik centrum niebędący nauczycielem akademickim. Zastępcą dyrektora właściwym do spraw dydaktycznych
może być jedynie nauczyciel akademicki.
12.Zastępców dyrektora centrum powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora centrum.
13. Dyrektora centrum oraz jego zastępców powołuje się na okres do 4 lat, jednak nie dłużej niż do końca 4-letniej kadencji kierowników. Kadencja rozpoczyna się 1 września, po
upływie roku od rozpoczęcia kadencji organów Uczelni. Pełnienie funkcji przez tę samą
osobę może być odnawialne.”;
4) w § 61 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba, że po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy został nawiązany nowy stosunek pracy, a przerwa między zatrudnieniami nie przekracza 1 dnia, zmiany jednostki organizacyjnej powodującej przejście do innej jednostki niż jednostka, z której ramienia pracownik sprawował mandat,
zmiany stanowiska pracy powodującej przejście do innej grupy pracowników niż reprezentowana lub, jeśli członkiem organu kolegialnego jest student lub doktorant, gdy
przestał on być przedstawicielem danej grupy na Uczelni;”;
5) w § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na stanowisku lektora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra filologii z wynikiem co najmniej 4,0. W szczególnych przypadkach rektor może
odstąpić od powyższych wymogów.”;
6) w § 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez
Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy
wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000 złotych, w zakresie określonym w art. 90 ust. 4 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, wymaga zgody Senatu oraz zgody Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.”;
7) w § 112 uchyla się ostatnie zdanie;
8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn.
zm. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Załącznik do uchwały nr 91/2017 Senatu
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 28 września 2017 r.
Załącznik nr 2
do Statutu PRz
Wykaz wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych
Politechniki Rzeszowskiej
Adres Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza:
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Lp.

Nazwa

Adres

1

Wydział Budownictwa, Inżynierii
Środowiska i Architektury

ul. Poznańska 2
35-959 Rzeszów

2

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

3

Wydział Chemiczny

al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

4

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

5

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

6

Wydział Zarządzania

al. Powstańców Warszawy 10
35-959 Rzeszów

7

Wydział Mechaniczno-Technologiczny
w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola

8

Studium Języków Obcych

ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów

9

Centrum Fizjoterapii i Sportu
Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a
35-959 Rzeszów

