Uchwała nr 13/2021
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
i ogłoszenia tekstu jednolitego.
Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni oraz związków zawodowych działających na Uczelni, uchwala, co
następuje:
§1
W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) we wstępie do Statutu akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Patronem Politechniki Rzeszowskiej jest Ignacy Łukasiewicz, działacz niepodległościowy, wybitny społecznik, wynalazca, twórca przemysłu naftowego, którego życie
i działalność były związane z Rzeszowem i regionem podkarpackim. W swoich działaniach
Politechnika pielęgnuje i wciela w życie humanistyczne idee wolności i demokracji głoszone i realizowane przez Ignacego Łukasiewicza.”;
2) w § 1
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, zwana dalej „Uczelnią”
lub „Politechniką Rzeszowską”, jest publiczną uczelnią akademicką. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu Uczelni.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nazwa Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w tłumaczeniu na języki obce brzmi następująco:
w języku angielskim – Rzeszów University of Technology,
w języku niemieckim – Technische Universität Rzeszów,
w języku francuskim – Université de Technologie de Rzeszów,
w języku rosyjskim – Жешувский Политехнический Институт,
w języku hiszpańskim – Universidad Politécnica de Rzeszów,
w języku portugalskim – Universidade Técnica de Rzeszów,
w języku ukraińskim – Ряшівська Політехніка.”;
3) w § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kształcenie przy zachowaniu najwyższych standardów nauczania oraz kształtowanie
cnót intelektualnych i obywatelskich studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia;”;
4) w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydziały i jednostki organizacyjne niewchodzące w skład wydziału posiadają własne znaki i barwy. Zasady używania znaku i barwy określa Rektor.”,
b) uchyla się ust. 6,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wyrazem tradycji oraz zwyczajów Uczelni są inauguracje roku akademickiego oraz
inne okazjonalne uroczystości uchwalone przez Senat.”,
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani oraz członkowie Senatu mogą używać
przysługujących im strojów oraz insygniów podczas uroczystości akademickich organizowanych na Uczelni oraz poza nią.”;
5) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dziekanów wydziałów honoruje się portretami umieszczonymi w salach wydziału.”;
6) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Senat lub Rektor mogą określić pozostałe sposoby honorowania pracowników oraz innych osób, które wsławiły imię Uczelni lub miały istotny wkład w rozwój Uczelni.”;
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12
1. Akademickimi tytułami honorowymi nadawanymi przez Uczelnię są tytuły Doktora
Honoris Causa i Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej. Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym
dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego.
2. Tytuł Profesora Honorowego jest nadawany pracownikom lub byłym pracownikom Politechniki Rzeszowskiej – wybitnym uczonym, twórcom techniki, dydaktykom.
3. Tytuły, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje Senat na wniosek Rektora.
4. Z wnioskiem o nadanie tytułu Profesora Honorowego może wystąpić każdy pracownik
zatrudniony na Uczelni, a w przypadku tytułu Doktora Honoris Causa każdy pracownik
zatrudniony na Uczelni lub instytucja zewnętrzna. Wniosek przedkłada się Rektorowi
w formie pisemnej, podając krótką informację o kandydacie wraz z uzasadnieniem.
5. Wniosek w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Rektor kieruje do trzech wybranych rad wydziałów w celu zaopiniowania.
6. Po uzyskaniu opinii rad wydziałów wskazanych w ust. 5 kandydatura jest przedstawiana
przez Rektora na posiedzeniu Senatu. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.
7.

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa następuje
uchwałą Senatu podjętą większością trzech piątych głosów, w obecności co najmniej
połowy statutowego składu Senatu. Następnie Senat wyznacza laudatora spośród
profesorów lub profesorów uczelni zatrudnionych na Uczelni oraz zwraca się do Senatów, Rad Naukowych lub innych organów właściwych w sprawach naukowych dwóch

wybranych uczelni publicznych z wnioskiem o przygotowanie opinii w sprawie podjętej
inicjatywy nadania tytułu Doktora Honoris Causa.
8.

Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa większością
trzech piątych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu, po
uzyskaniu dwóch wymienionych w ust. 7 opinii o kandydacie.

9.

Na wniosek innej uczelni lub jednostki naukowej o poparcie inicjatywy nadania tytułu
Doktora Honoris Causa tej uczelni lub jednostki naukowej, Senat uchwałą podjętą zwykłą większością głosów wyznacza recenzenta dorobku naukowego, osiągnięć i zasług
przedstawionego kandydata.

10. Po zapoznaniu się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 i opinią o dorobku, osiągnięciach oraz zasługach kandydata, Senat zwykłą większością głosów podejmuje uchwałę
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa.
11. Dokumentację postępowania w sprawie nadania tytułów honorowych przechowuje
Biuro Rektora.
12. Tytuły honorowe nadawane przez Politechnikę Rzeszowską wpisuje się w księdze tytułów honorowych.
13. Uroczyste wręczanie dyplomów Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej
i Doktora Honoris Causa odbywa się zgodnie z tradycją Uczelni.”;
8) w § 15:
a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) centra naukowe, badawcze i dydaktyczne;”,
b) uchyla się ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, tworzy, przekształca
i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.”;
9) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16
1. Wydział jest jednostką organizacyjną utworzoną do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej oraz kształcenia i rozwoju kadry naukowej.
2. Wydziałem kieruje dziekan, powoływany i odwoływany przez Rektora, po zasięgnięciu
opinii rady wydziału.
3. Kandydatów do pełnienia funkcji dziekana może wskazać Rektor. Ponadto kandydatów
mogą zgłosić do Rektora: Rektor elekt oraz każdy pracownik i student wydziału. Po
otrzymaniu pisemnej zgody od kandydatów w przedmiocie pełnienia funkcji dziekana,
Rektor przekazuje kandydatury właściwej radzie wydziału celem zaopiniowania.
4. Dziekanem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.
Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie na Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy.

5. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz podejmuje decyzje
dotyczące funkcjonowania wydziału, w szczególności:
1) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, badawczą i organizacyjną wydziału;
2) współpracuje z przewodniczącymi rad dyscyplin w zakresie wspomagania organizacyjnego działalności badawczej;
3) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni;
4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką wydziału;
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wydziału;
6) przyporządkowuje zajęcia dydaktyczne do jednostek organizacyjnych wydziału
oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni w uzgodnieniu z ich kierownikami;
7) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących studentów wydziału niezastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji organów Uczelni lub innych
osób pełniących funkcje kierownicze na Uczelni;
8) przedstawia wnioski i opinie dotyczące:
a) zatrudnienia pracowników na wydziale w trybie ustalonym w Statucie,
z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika katedry lub zakładu, po zasięgnięciu opinii rady wydziału lub właściwej rady dyscypliny,
b) ogłoszenia konkursu na stanowiska dla nauczycieli akademickich,
c) powołania komisji konkursowych w sprawach zatrudnienia nauczycieli akademickich,
d) utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych wydziału,
e) programów studiów, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego oraz rady wydziału,
f) programów studiów podyplomowych,
g) składu wydziałowej komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich,
h) utworzenia lub zniesienia kierunku studiów, po zasięgnięciu opinii rady wydziału,
i) liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dany rok akademicki, po zasięgnięciu opinii rady wydziału,
j) przyznania studentom wydziału stypendium ministra,
k) wysokości opłat za usługi edukacyjne,
l) powołania i odwołania kierownika jednostki organizacyjnej wydziału.
6. Dziekan może powołać na wydziale koordynatorów. Koordynatorzy wspierają pracę
dziekana. Zakres uprawnień i obowiązków koordynatora określa dziekan.
7. Rektor powołuje i odwołuje na wniosek dziekana nie więcej niż czterech prodziekanów.
8. Prodziekanem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji prodziekana jest zatrudnienie na Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy.
9. Powołanie i odwołanie prodziekana do spraw kształcenia wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia informacji o kandydacie uważa się za wyrażenie zgody.
10. Ciałem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym w ramach wydziału jest rada wydziału, której kadencja odpowiada kadencji Rektora.
11. W skład rady wydziału wchodzą:
1) dziekan jako przewodniczący, prodziekani oraz kierownicy katedr i zakładów wydziału;

2) osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego;
3) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale
wybrani po jednej osobie z każdej katedry i zakładu z grona osób zatrudnionych
w danej katedrze i zakładzie;
4) kierownik administracyjny wydziału oraz dwóch przedstawicieli pozostałych
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybranych z grona osób
zatrudnionych na wydziale;
5) przedstawiciele zarządu wydziałowego samorządu studenckiego w liczbie nie
większej niż trzy osoby;
6) przedstawiciel doktorantów wskazany przez samorząd doktorantów;
7) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na wydziale;
8) inne osoby wskazane przez Rektora na wniosek dziekana.
12. Rada wydziału opiniuje na wniosek dziekana w szczególności:
1) pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w PRz;
2) zatrudnienie nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony;
3) zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego;
4) zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego;
5) zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych;
6) wnioski o nagrody rektora;
7) wnioski o medale i odznaczenia państwowe i branżowe;
8) strategię rozwoju wydziału;
9) utworzenie lub zniesienie kierunku studiów;
10) programy studiów;
11) liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dany rok akademicki;
12) wniosek o nadanie tytułu Profesora Honorowego Uczelni.
13. Rada wydziału na wniosek dziekana określa szczegółowe kryteria zatrudnienia w sprawach, o których mowa w ust. 12 pkt 4 i 5.
14. Rada wydziału może występować do dziekana lub Rektora z wnioskami dotyczącymi
wszystkich spraw wydziału.
15. Posiedzenia rady wydziału odbywają się co najmniej 4 razy w roku.
16. Rada wydziału może powołać komisje zadaniowe.”;
10) w § 17:
a) ust 1 do 2 otrzymują brzmienie:
„1. Katedry i zakłady są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi wydziałów, utworzonymi do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej.
Warunkiem powołania katedry i zakładu jest zatrudnienie co najmniej pięciu nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, w
tym
w katedrze co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł
naukowy profesora.
2. Katedry i zakłady tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek dziekana lub
z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.”,

b) uchyla się ust. 4,
c) ust. 5 do 6 otrzymują brzmienie:
„5. Kierownika katedry lub zakładu powołuje i odwołuje Rektor spośród nauczycieli
akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, po zasięgnięciu
opinii dziekana wydziału.
6. W przypadku nieobecności kierownika katedry lub zakładu z powodów losowych,
trwającej powyżej trzech miesięcy, Rektor na wniosek dziekana powierza na ten czas
kierownictwo katedry lub zakładu w zastępstwie innemu nauczycielowi wyznaczonemu odpowiednio spośród pracowników katedry lub zakładu.”;
11) w § 18:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostka międzywydziałowa może działać jako instytut, studium, centrum, kolegium albo inna jednostka organizacyjna.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownika jednostki międzywydziałowej powołuje i odwołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce, dla których Uczelnia stanowi
podstawowe miejsce pracy.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku jednostek międzywydziałowych stosuje się § 17 ust. 6.”;
12) w § 19 uchyla się ust. 4;
13) w § 21 uchyla się ust. 2;
14) w § 22:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkołą doktorską kieruje kierownik szkoły doktorskiej powoływany przez Rektora
spośród nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a. w brzmieniu:
„2a) Powołanie kierownika szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd doktorantów w terminie 7 dni od
dnia przedłożenia informacji o kandydacie uważa się za wyrażenie zgody.”;
15) w § 25:
a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) kierownicy jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych;
6) kierownicy centrów naukowych, badawczych i szkoleniowych;”
b) w ust. 1 uchyla się pkt 8,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby pełniące funkcje kierownicze powołuje i odwołuje Rektor, określając zakres
ich obowiązków, z zastrzeżeniem § 16 ust. 7–9, § 17 ust. 5, § 24 ust. 5 oraz § 28
ust. 12.”,
d) w ust. 3 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) nie jest zatrudniona w innych podmiotach prowadzących działalność dydaktyczną
lub naukową w łącznym wymiarze przekraczającym ½ etatu.”;
16) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy Uczelni działają jako organy jednoosobowe i kolegialne.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wyborczym organem kolegialnym jest Kolegium Elektorów.”;
17) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy Uczelni są organami kadencyjnymi.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Ta sama osoba może być Rektorem, członkiem Senatu, Rady nie więcej niż przez
dwie następujące po sobie kadencje, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3;
4. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego PRz lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.”;
18) w § 28:
a) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Na okres sprawowania swojej funkcji Rektor powołuje prorektorów i określa zakres
ich obowiązków.
8. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest posiadanie co najmniej stopnia doktora
habilitowanego i zatrudnienie na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.”,
b) uchyla się ust. 10 i 11,
c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i kształcenia wymaga
uzgodnienia z samorządem studenckim. Niezajęcie stanowiska przez samorząd studencki w terminie 7 dni od dnia przedłożenia informacji o kandydacie uważa się za
wyrażenie zgody.”,
d) uchyla się ust. 13,
e) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Rektor elekt:
1) składa Rektorowi wniosek w sprawie kandydatów na dziekanów kolejnej
kadencji;
2) korzysta z pomocy Biura Rektora w zakresie uprawnień wskazanych w pkt 1.”;
19) w § 29:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Rektor przygotowuje projekt strategii i podaje go do wiadomości Senatu
i wspólnoty Uczelni, wyznaczając termin do zgłaszania uwag nie krótszy niż 14
dni;”,
b) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) Rada Uczelni przedstawia opinię w terminie wskazanym przez Rektora nie krótszym
niż 14 dni;
4) Rektor niezwłocznie przedkłada projekt strategii wraz z opinią Rady Uczelni Senatowi w celu uchwalenia. Senat uchwala strategię Uczelni zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu;”,
c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zmiana oraz aktualizacja strategii następuje w trybie określonym w ust. 1, z tym
zastrzeżeniem, że Rektor uprawniony jest do przedłożenia projektu zmiany lub aktualizacji bezpośrednio Radzie Uczelni, z pominięciem postanowień ust. 1 pkt 1, a następnie, po uzyskaniu jej opinii, do przedłożenia zmiany lub aktualizacji strategii Senatowi
w celu uchwalenia.
„3. Sprawozdanie z realizacji strategii Rektor przedstawia corocznie Senatowi, do
30 czerwca następnego roku, po zaopiniowaniu sprawozdania przez Radę Uczelni,
nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Senatu.”,
d) uchyla się ust. 4 i 5;
20) w § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący;
2) wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora oraz
profesora uczelni,
b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż
określone w lit. a),
c) studentów i doktorantów,
d) pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi,
przy czym łączna liczba przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Uczelni
wynosi:
− 28 z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora
oraz profesora uczelni, łącznie z Rektorem,
− 9 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
− 10 z grupy studentów i doktorantów,
− 3 z grupy pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:
1) prorektorzy;
2) dziekani;
3) kanclerz;
4) kwestor;
5) kierownicy jednostek międzywydziałowych pozawydziałowych i
ogólnouczelnianych;
6) przedstawiciele związków zawodowych działających na Uczelni – po jednym

z każdego związku.”;
21) w § 32 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. W skład komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzą przedstawiciele działających na
Uczelni związków zawodowych, reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.
Osoby te wskazuje właściwy związek zawodowy.”,
„7. Komisja do spraw strategii Uczelni nie rzadziej niż raz do roku zapoznaje się ze stanem
realizacji strategii, wysłuchując Rektora i przewodniczącego Rady Uczelni.”;
22) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczących komisji i ich zastępców wybiera Senat, na wniosek Rektora, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zostaje wybrany
spośród członków komisji będących jednocześnie członkami Senatu.”;
23) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Senat może powołać komisje doraźne.”;
24) w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rada Uczelni uchwala regulamin określający szczegółowy tryb jej funkcjonowania.”;
25) w § 36:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Do kompetencji rad dyscyplin należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora i doktora
habilitowanego w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień w tym zakresie;
2) prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
3) wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w odrębnych przepisach, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem
w szkole doktorskiej, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora oraz wskazywanie członków komisji oceny śródokresowej doktorantów;
4) określanie kierunków strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny;
5) podział środków finansowych przyznanych przez Rektora danej dyscyplinie na
prowadzenie badań naukowych;
6) podejmowanie uchwał i wydawanie opinii na wniosek Rektora.
„2. Radę dyscypliny tworzy się, jeżeli na Uczelni jest zatrudnionych co najmniej 12
pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej
w tej dyscyplinie. W skład rady dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uczelni na stanowiskach profesora i profesora uczelni w grupie
pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych, którzy wskazali daną dyscyplinę jako pierwszą, zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust.
7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz złożyli oświadczenie, o którym
mowa w art. 265 ust. 5 ww. ustawy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pierwsze zebranie poszczególnych rad dyscyplin zwołuje Rektor w terminie jednego
miesiąca od rozpoczęcia kadencji rady.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 do 11 w brzmieniu:
„7. Przewodniczącego rady dyscypliny powołuje i odwołuje Rektor spośród jej członków, po zasięgnięciu opinii rady i właściwego dziekana.
8. Kadencja rad dyscyplin jest równoległa kadencji Senatu.
9. Rada dyscypliny opiniuje zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych osoby nieposiadającej stopnia
doktora habilitowanego.
10. Rada dyscypliny opiniuje zatrudnienie w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych nauczyciela akademickiego zatrudnionego dotychczas w
grupie pracowników dydaktycznych.
11. Rada dyscypliny na wniosek dziekana określa szczegółowe kryteria zatrudnienia
w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, w tym w szczególności obowiązek przeprowadzenia oceny eksperckiej dorobku naukowego kandydata.”;
26) w § 37 uchyla się ust. 2;
27) w § 38 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Senat na wniosek Rektora uchyla uchwały podejmowane przez organy kolegialne, niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również niezgodne ze Statutem
i innymi aktami prawnymi obowiązującymi na Uczelni.”;
28) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członków Rady Uczelni, z wyjątkiem przewodniczącego samorządu studenckiego
powołuje Senat.”;
29) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dnia 31 grudnia ostatniego roku kadencji Senatu Uczelni, Dziekani, kierownicy
jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych, ogólnouczelnianych i centrów
oraz kanclerz organizują na wniosek Rektora zebrania pracowników w celu wyboru
przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Wyborczej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą:
1) przedstawiciele wszystkich wydziałów oraz filii utworzonych w formie wydziału, wybrani w tych jednostkach, z zastrzeżeniem, że jeżeli w danej jednostce
zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników, dokonuje się wyboru dwóch
przedstawicieli, a jeżeli w danej jednostce zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników, dokonuje się wyboru jednego przedstawiciela;
2) przedstawiciele jednostek międzywydziałowych, wybrani w tych jednostkach –
po jednym przedstawicielu z każdej jednostki;
3) jeden przedstawiciel pracowników administracji i obsługi oraz jednostek pozawydziałowych, ogólnouczelnianych i centrów wybrany przez ogół pracowników
na zebraniu zorganizowanym przez kanclerza;
4) dwóch przedstawicieli studentów, wybranych przez samorząd studencki;
5) jeden przedstawiciel doktorantów, wybrany przez samorząd doktorantów.”,

c) uchyla się ust. 6,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Regulamin wyborów, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, określający szczegółowe
zasady przeprowadzania wyborów na Uczelni wymaga zatwierdzenia przez Rektora.”;
30) w § 41
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów.”,
b) uchyla się ust. 3;
31) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybory członków Senatu odbywają się w terminie ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, jednak nie później niż do końca czerwca w roku, w którym upływa kadencja Senatu Uczelni.”;
32) w § 44:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wybory odbywają się oddzielnie w poszczególnych grupach wspólnoty Uczelni
według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;”,
b) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Za wybranych uznaje się osoby które kolejno uzyskały największą liczbę głosów
zgodnie z ilością miejsc mandatowych;”,
c) w ust. 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) w przypadku niedokonania wyborów zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt
1–6 i konieczności ich powtórzenia. Postanowień pkt 2 nie stosuje się.”,
d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyborcy wchodzący w skład określonego okręgu wyborczego wybierają swoich
przedstawicieli w ten sposób, że jeden przedstawiciel przypada na każdą kolejną
rozpoczynającą się liczbę dziesięciu wyborców. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje
się;”;
33) w § 46:
a) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Wybory Rektora odbywają się w terminie ustalonym przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą, jednak nie później niż do końca maja w roku, w którym upływa kadencja
Senatu Uczelni.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora przysługuje Radzie Uczelni oraz każdemu
członkowi wspólnoty Uczelni.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wybór Rektora dokonywany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.”;
34) w § 47:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Senat powołuje Radę Uczelni najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu Uczelni, wyznaczając termin zgłaszania kandydatów na
pierwszym posiedzeniu swojej kadencji.”,
b) ust. 3 do 6 otrzymują brzmienie:
„3. Kandydatów na członka Rady Uczelni zgłasza się na piśmie do Rektora, w terminie
do 31 października ostatniego roku kadencji Rady Uczelni. Komisja skrutacyjna powołana przez Senat weryfikuje poprawność zgłoszenia oraz sporządza listę kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty
Uczelni.
4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Uczelni powinno zawierać zgodę kandydata
na kandydowanie do Rady Uczelni oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Senat powołuje poszczególnych członków Rady Uczelni w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. Członkami Rady Uczelni zostają ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
6. W przypadku gdy nie można wyłonić kandydata albo kandydatów w związku z tym,
że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przewodniczący
Senatu zarządza drugą turę głosowania nad poszczególnymi kandydaturami, które
otrzymały taką samą liczbę głosów. Głosowanie w drugiej turze przeprowadza się
nad każdą kandydaturą osobno, w porządku alfabetycznym, a członkiem Rady
Uczelni zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy w drugiej turze nie można wyłonić kandydata albo kandydatów w związku
z tym, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się trzecią turę głosowania.”;
35) w 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Członek Rady Uczelni może zostać odwołany przez Senat na wniosek Rektora
lub co najmniej 1/3 statutowej liczby członków Senatu. O zamiarze i powodach odwołania członek Rady Uczelni jest zawiadamiany przez przewodniczącego Senatu na 7 dni
przed posiedzeniem Senatu, na którym ma odbyć się głosowanie w sprawie jego odwołania. Członek Rady Uczelni ma prawo złożenia wyjaśnień na posiedzeniu Senatu przed
przeprowadzeniem głosowania w sprawie jego odwołania. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów.”;
36) w § 49:
a) ust. 27 i 28 otrzymują brzmienie:
„27. Posiedzenia organów kolegialnych oraz podejmowanie przez te organy uchwał
może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających
w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz tajności głosowań.
28. Szczegółowe wymagania, w tym techniczne, odbywania posiedzeń w trybie, o którym
mowa w ust. 27, może określać zarządzenie Rektora.”,
b) po ust. 28 dodaje się ust. 29 w brzmieniu:
„29. Postanowienia dotyczące funkcjonowania organów kolegialnych stosuje się odpowiednio do innych gremiów, działających na podstawie ustawy oraz Statutu.”;
37) uchyla się § 50;
38) § 51 otrzymuje brzmienie:
„ Przepisów § 49 ust. 3 i 6 oraz ust. 16 i 19 nie stosuje się do rad dyscyplin.”;
39) w § 53:
a) ust. 2 do 4 otrzymują brzmienie:
„2. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych może być zatrudniona osoba:
1) posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) posiadająca stopień doktora oraz spełniająca łącznie następujące warunki:
a)
posiada znaczący dorobek naukowy,
b)
uczestniczyła lub uczestniczy w projekcie badawczym lub stypendium,
lub stażu pozyskanym trybie konkursowym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
c)
uzyskała pozytywną opinię rady dyscypliny, właściwej ze względu na
oświadczenie o dyscyplinie, złożone zgodnie z art. 343 ust. 7–10 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dwóch dyscyplin – rady dyscypliny właściwej dla dyscypliny wskazanej jako pierwsza.
3. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub
badawczych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy
doktora.
4. Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub
badawczych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny.”,
b) uchyla się ust. 5 i 6;
40) w § 54:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych może
być zatrudniona osoba:
1) posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) posiadająca stopień doktora oraz spełniająca łącznie następujące warunki:
a) posiada znaczący dorobek dydaktyczny lub zawodowy,
b) legitymuje się osiągnięciami w zakresie kształcenia i organizacji procesu
dydaktycznego,
c) posiada co najmniej 15-letni staż jako nauczyciel akademicki,

d) uzyskała pozytywną opinię właściwej rady wydziału.
3. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, a także co najmniej
5-letni staż jako nauczyciel akademicki lub 10-letni staż zawodowy poza szkolnictwem wyższym z zakresu specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba, która posiada tytuł zawodowy
magistra w zakresie filologii lub lingwistyki stosowanej.”;
41) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczyciel akademicki, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, może
podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, za zgodą Rektora, o której mowa w ustawie,
z zastrzeżeniem art. 125 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;
42) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia na
Politechnice Rzeszowskiej – płatnych urlopów naukowych w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku w celu prowadzenia badań, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, właściwej ze względu na oświadczenie o dyscyplinie, złożone zgodnie z art.
343 ust. 7-10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku złożenia
oświadczenia o reprezentowaniu dwóch dyscyplin – Rady Dyscypliny właściwej dla
dyscypliny wskazanej jako pierwsza;
2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze
nieprzekraczającym 3 miesięcy, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny właściwej ze
względu na oświadczenie o dyscyplinie, złożone zgodnie z art. 343 ust. 7–10 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dwóch dyscyplin – rady dyscypliny właściwej dla dyscypliny wskazanej jako pierwsza;
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach
naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o
współpracy naukowej po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.”;
43) w § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są pracownicy administracji,
obsługi, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni.”;
44) w § 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach
i innych odpłatnych formach kształcenia.”;
45) w § 69:
a) uchyla się ust. 5,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wykłady prowadzone w siedzibie Uczelni są otwarte w ramach studiów stacjonarnych.” ;

46) w § 79:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Mieniem Uczelni, które obejmuje własność i inne prawa majątkowe, zarządza
Rektor przy pomocy upoważnionych pracowników.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a) Mienie Politechniki, a także dobra niematerialne mogą być wykorzystywane przez
pracowników, doktorantów i studentów jedynie do celów związanych z zatrudnieniem lub studiowaniem na Politechnice Rzeszowskiej. Wykorzystanie w innych celach wymaga zgody Rektora.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pracownicy Uczelni oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do dbałości o mienie
i oszczędną gospodarkę w zakresie odpowiednim dla tego stanowiska. W szczególności nie mogą wykorzystywać aparatury, oprogramowania, pomieszczeń, energii
i pozostałych mediów do wykonywania prac niezleconych za pośrednictwem
Uczelni.”;
47) w § 81:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Osoby upoważnione przez Rektora do dysponowania środkami finansowymi odpowiadają za ich celowe, oszczędne i zgodne z prawem wykorzystanie oraz terminowe
regulowanie zobowiązań i egzekwowanie należności.”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Rektor przedstawia Radzie Uczelni sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.”;
48) w § 83 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wykonywanie przez Uczelnię zadań, o których mowa w art. 11 ustawy oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej, nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).”;
49) §100 otrzymuje brzmienie:
„§ 100
„Kadencja rad dyscyplin rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2021 r. upływa z dniem
31 sierpnia 2024 r.”;
50) § 101 otrzymuje brzmienie:
„§ 101
1. Postanowienia § 30 ust. 1 obowiązują począwszy od kadencji Senatu rozpoczynającej
się od 1 września 2024 r.
2. Do składu Senatu wybranego na kadencję 2020-2024 kończącą się w dniu 31 sierpnia
2024 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

51) uchyla się § 102.
§2
1. Użyte w Statucie w różnej liczbie i przypadku określenia „w Uczelni” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku określeniami „na Uczelni”.
2. Użyte w Statucie w różnej licznie i przypadku określenia „Rada dyscypliny” zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku określeniami „rada dyscypliny.
3. Użyte w Statucie w różnej liczbie i przypadku określenia „rzeczowo – finansowy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku określeniami „rzeczowo-finansowy”.
4. Użyte w Statucie w różnej liczbie i przypadku określenia „Kwestor” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku określeniami „kwestor”.
5. Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. ze
zmianami pozostają bez zmian.
§3
Ogłasza się w załączniku do niniejszej uchwały jednolity tekst Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 47/2020 Senatu PRz z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmian, o których
mowa w § 1 i 2.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

