
ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr  26 /2 01 6  
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 1 września 2016 r.  
 
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni  
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z wyborem na kadencję 2016-2020 
czterech prorektorów:  ds. nauki,   ds. współpracy międzynarodowej,  ds. kształcenia,  ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, 
z dniem 1 września 2016 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Tworzy się: 

1) nowe stanowisko − dyrektora ds. zamiejscowych jednostek organizacyjnych PRz  
o symbolu „RL”;  

2) nową jednostkę organizacyjną o nazwie Biuro Prasowe o symbolu „RO”. 
2. Przekształca się:  

1) Dział Informacji, Karier i Promocji na Dział Informacji i Komunikacji o symbolu 
„KK”;  

2) Sekcję ds. Promocji na Dział Karier i Promocji o symbolu „KM”.   
3. Likwiduje się: 

1) Biuro Rektora o symbolu „RK”;  
2) Sekcję ds. Karier o symbolu „KS”. 

 
§ 2 

Ustala się następującą podległość funkcji, stanowisk i administracyjnych jednostek 
organizacyjnych: 
1) rektorowi podlegają: 

a) prorektorzy, 
b) dziekani wydziałów, 
c) Studium Języków Obcych, 
d) kanclerz, 
e) z-ca kanclerza ds. osobowych – głównie w zakresie spraw kadrowych nauczycieli 

akademickich, 
f) dyrektor ds. zamiejscowych jednostek organizacyjnych PRz, 
g) Ośrodek Kształcenia Lotniczego, 
h) Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej; 
i) Sekretariat Rektora, 
j) Biuro Prasowe, w tym:  

 rzecznik prasowy, 
 Redakcja Gazety Politechniki, 



k) stanowisko ds. audytu wewnętrznego, 
l) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

m) stanowisko ds. obronnych,  
n) obsługa prawna, 
o) administrator bezpieczeństwa informacji, 
p) Inspektorat BHP i Ochrony PPoż.; 

2) prorektorowi ds. nauki – I zastępcy rektora podlegają: 
a) Dział Rozwoju Kadry Naukowej, 
b) Biblioteka, 
c) Centrum Informatyzacji, w tym: 

 Sekcja Informatyzacji Toku Studiów, 
 Uczelniana Sieć Komputerowa, 
 Dział Systemów Zarządzania i e-usług, 
 Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową; 

3) prorektorowi ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką podlegają: 
a) Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w tym: 

 Biuro Badań Naukowych, 
 Biuro Własności Intelektualnej, 
 Biuro Programów Europejskich, 
 Biuro Transferu Technologii, 

b) Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, 
c) Sekcja ds. Kontroli, 
d) Laboratorium Środowiskowe PRz – Laboratorium Badawcze Aeropolis; 

4) prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej podlegają: 
a) Dział Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej i Naukowej, 
b) Oficyna Wydawnicza, 
c) Dział Informacji i Komunikacji, w tym Akademickie Radio i TV „Centrum”,  
d) Dział Karier i Promocji, 
e) SZPiT „Połoniny” łącznie z Chórem Akademickim; 

5) prorektorowi ds. kształcenia podlegają: 
a) Z-ca Kanclerza ds. Organizacji Kształcenia, w tym: 

 Dział Kształcenia, 
 Biuro ds. Jakości Kształcenia, 

b) Klub Studencki „PLUS”, 
c) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
d) CZT „ AERONET−Dolina Lotnicza”. 

 
§ 3 

Zmiany kadrowe dotyczące obsady personalnej 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 30 września 2016 r. 
 



§ 4 
Zobowiązuję kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do opracowania 
szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników z dostosowaniem do nowych 
zadań i odpowiedzialności. 
 

§ 5 
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. 
 

§ 6 
Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio: 
1) prorektorom:  
2) kanclerzowi oraz kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych administracji 

Uczelni.  
 

§ 7 
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. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.   


