
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2021 
Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej  

im. Ignacego Łukasiewicza  
z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

w roku 2020 

 

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 2020. 

Rada Uczelni obradowała w liczbie 7 członków powołanych przez Senat zgodnie 

z uchwałami z dnia 11 kwietnia 2019 r., tj. Rafał Kalisz – przewodniczący, Agnieszka 

Sanocka Zajdel, Sławomir Sołtys, dr inż. Bogusław Dołęga, inż. pil. Michał Klimczyk – 

przewodniczący samorządu studenckiego, dr inż. Andrzej Paszkiewicz, dr inż. Jadwiga 

Pisula. 

W ciągu całego 2020 roku Rada zbierała się ośmiokrotnie realizując zadania zapisane 

zarówno ustawą o szkolnictwie wyższym, jak i statutem.  

 

Niezwykle istotną kwestią w roku 2020 były wybory Rektora Politechniki Rzeszowskiej, 

co wiązało się z podjęciem stosownych uchwał w sprawie wskazania kandydatów 

na Rektora PRz w wyborach na kadencję 2020-2024 (Uchwały nr 1/2021 – 4/2021 z dn. 

17.03.2021 r.)  

 

Wśród uchwał procedowanych na posiedzeniach Rady Uczelni w roku 2020 znalazły się 

sprawy dotyczące: 

• zaopiniowania zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej (Uchwała nr 16/2020  

z dn. 24.11.2020 r.); 

• monitorowania gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią poprzez: 

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 (Uchwała nr 7/2020 

z dn. 21.04.2021 r.); 

- zaopiniowanie prowizorium budżetowego na 2021 rok (Uchwała 

nr 17/2020 z dn. 09.12.2021 r.); 

- zaopiniowanie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2019 rok 

(Uchwała nr 6/2020 z dn. 21.04.2020 r.) oraz zatwierdzenie sprawozdania 

z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2019 rok (Uchwała 

nr 8/2020 z dn. 21.04.2021 r.); 



- zaopiniowanie planu rzeczowo – finansowego Uczelni na 2020 rok (Uchwała 

nr 10/2020 z dn. 26.06.2020 r). 

Przewodniczący Rady współpracując z Radą prowadził czynności wynikające z prawa 

pracy w stosunku do Rektora, w związku z czym Rada Uczelni podejmowała stosowne 

uchwały w następujących kwestiach: 

• rekomendacja przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Tadeusza 

Markowskiego (Uchwała nr 5/2020 z 17.03.2020 r); 

• wniosek do Ministra Edukacji i Nauki po wyborze prof. Piotra Koszelnika na 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego dla rektora w kadencji 2020-2024 (Uchwała nr 11/2020 

z dn. 9.07.2020 r oraz Uchwała nr 15/2020 z 04.11.2020 r.);  

• przyznanie rektorowi w kadencji 2020-2024 dodatku zadaniowego z tytułu 

czasowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z kierowaniem 

uczelnią (Uchwała nr 13/2020 z dn. 09.07.2020 r); 

• zgoda na wykonywanie przez rektora w kadencji 2020-2024 dodatkowego zajęcia 

zarobkowego - Uchwała nr 14/2020 z dn. 21.08.2020 r. 

 

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.  

 

 

 

 


