
UCHWAŁA Nr 67/2018 

SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (ustawy 2.0) 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)  wz. z § 36 ust. 2 pkt 1) lit a) uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyrażając wolę jak najlepszego przygotowania Uczelni do zmian prawnych wynikających  

z wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat Politechniki 

Rzeszowskiej mając na uwadze nową strategię rozwoju Uczelni powołuje specjalny Zespół ds. 

wdrożenia ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0). 

 

§ 2 

 

Skład Zespołu stanowią: 

1) Rektor  - Przewodniczący Zespołu;  

2) Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką – Z - ca przewodniczącego zespołu;  

3) Pozostali Prorektorzy; 

4) Dziekani Wydziałów; 

5) Kierownicy jednostek organizacyjnych (SJO, CFiS);    

6) Kanclerz; 

7) Kwestor; 

8) Z-ca Kwestora; 

9) Dyrektor ds. gospodarczych i osiedla studenckiego; 

10) Dyrektor ds. osobowych i informatyzacji uczelni; 

11) Kierownik działu spraw osobowych; 

12) Radca Prawny; 

13) Przedstawiciele Związków Zawodowych; 

14) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego. 

 

Przewodniczący może podzielić Zespół na grupy robocze w celu opracowania danej 

problematyki.  

 

§ 3 

 

Do zadań zespołu należy: 

1. Dokonanie szczegółowej analizy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce., 

2. Dokonanie analizy aktualnej organizacji uczelni. 

3. Przygotowanie projektu zmian w nowej rzeczywistości prawnej uczelni, w szczególności 

założeń do: 



a) statutu, 

b) struktury organizacyjnej, 

c) struktury zatrudnienia, 

d) regulaminu wynagradzania.  

§ 4 

 

Zespół przedstawi Kolegium Rektorskiemu rezultaty swoich prac do dnia 15 grudnia 2018 r. 

 

§ 5 

 

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się odpowiednio: 

1) Rektorowi; 

2) Prorektorowi ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką; 

 

§ 6 

 

Zespół powołany jest na okres od 27 września 2018 r. do 31 maja 2019 r. 

 

§ 7 

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

  

  

 

 

Rektor PRz: 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


