Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w roku 2019

Zgodnie z ust. 4 § 35 Statutu Politechniki Rzeszowskiej Rada Uczelni Politechnik Rzeszowskiej
przedstawia poniższe sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019.
Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statutu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza Senat
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 11 kwietnia 2019 roku powołał członków pierwszej Rady Uczelni
Politechniki Rzeszowskiej. Podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 25 kwietnia
2019 roku Rada wybrała swojego przewodniczącego w osobie Pana Rafała Kalisza. Po uzgodnieniu
trybu procedowania rozpoczęła od tego posiedzenia prace nad regulaminem Rady. Regulamin Rady
Uczelni Politechniki Rzeszowskiej został przyjęty podczas drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu
25 maja 2019r. Do końca 2019 roku Rada obradowała na czterech posiedzeniach realizując zarówno
zapisane ustawą, jak i statutem zadania rady.
Do najważniejszych zadań podejmowanych w 2019 roku należy zaliczyć:



zaopiniowanie projektu Statutu Politechniki Rzeszowskiej,
monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią poprzez:
a) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania
finansowego za rok 2019 i rok 2020,
b) zaopiniowanie prowizorium budżetowego na 2020 rok,
c) wyrażenia zgód w sprawie:
i. ustanowienia na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczenia w postaci
hipoteki umownej łącznej,
ii. wcześniejszego wykupu obligacji,
iii. korzystania przez inne podmioty ze składników aktywów trwałych, których
wartość rynkowa przekracza 2 mln zł., w celu wynajmu podmiotowi
zewnętrznemu na prowadzenie stołówki dla studentów i pracowników uczelni.

Przewodniczący Rady współpracując z Radą prowadził czynności wynikające z prawa pracy w stosunku
do Rektora uczelni, a Rada podjęła zgodnie z zapisami ust. 4 art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Politechniki
Rzeszowskiej dodatkowego zajęcia zarobkowego w okresie kadencji 2016-2020.
Doświadczenie w prowadzeniu firm wykorzystujących wyniki badań naukowych członków Rady
pochodzących spoza uczelni, a także umiejętność diagnozowania problemów towarzyszących
prowadzeniu badań i kształceniu studentów członków będących pracownikami uczelni wraz ze
spojrzeniem środowiska studenckiego reprezentowanego przez przewodniczącego samorządu
studentów wydatnie przyczyniło się do wzajemnego zrozumienia ważkich i bieżących spraw uczelni.
Podczas każdego posiedzenia podejmowano działania dotyczące poprawy funkcjonowania uczelni, w
tym w obszarach powiązanych z jej finansami uzależnionymi od prowadzonej działalności badawczonaukowej, jak i kształcenia studentów. Informacje te na bieżąco były przekazywane JM Rektorowi PRz
oraz obecnym na posiedzeniach przedstawicielom władz uczelni.

Członkowie Rady Uczelni :
1. Rafał Kalisz - przewodniczący Rady Uczelni
2. Agnieszka Sanocka Zajdel
3. Sławomir Sołtys
4. dr inż. Bogusław Dołęga
5. inż. pil. Michał Klimczyk – przewodniczący samorządu studenckiego
6. dr inż. Andrzej Paszkiewicz
7. dr inż. Jadwiga Pisula

