
 

Uchwała nr 53/2016  

Senatu  Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 22 września 2016 r.  

 

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Na podstawie  art. 56 ust. 1  ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Senat Politechniki Rzeszowskiej, po zasięgnięciu 

opinii związków zawodowych działających na Uczelni, uchwala, co następuje: 

§ 1  

W Statucie Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 23 : 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Katedra zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu 

pracy, przynajmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy 

profesora.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakład zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, jako podstawowym miejscu 

pracy, przynajmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień 

naukowy doktora habilitowanego.”,  

c) uchyla się ust. 5 i 6,  

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Jeżeli przez okres 2 lat kolejno po sobie następujących katedra/zakład nie spełnia 

wymogów określonych odpowiednio w ust. 2-3 podlega likwidacji lub przekształceniu 

w trybie określonym niniejszym Statutem. W tym okresie kierownictwo odpowiednio 

katedry/zakładu rektor powierza na wniosek dziekana i po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez radę wydziału nauczycielowi akademickiemu ze stopniem co najmniej doktora 

zatrudnionemu na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy dla którego Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy.”;  

2) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownikiem katedry lub zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w 

pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, 

na podstawie mianowania lub umowy o pracę, posiadający: 

1) tytuł naukowy profesora – do końca roku akademickiego, w którym ukończy 70. rok 

życia;  



2) stopień naukowy doktora habilitowanego – do końca roku akademickiego, w którym 

ukończy 67.  rok życia,   

Po przekroczeniu wieku, wskazanego w pkt 1 i 2 decyduje rektor na wniosek dziekana za 

zgodą rady wydziału”;  

3) w § 33 dodaje się na końcu zdanie „Po przekroczeniu wskazanego wieku pełnienie funkcji 

kierowników wyszczególnionych jednostek wymaga zgody rektora.”;  

4) uchyla się § 52;   

5) w § 64  ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „1. Na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba, która posiada:”;   

6) w § 67: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę następuje z zachowaniem zasad 

określonych w Kodeksie pracy, z tym że: 

1) emerytowany nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora może być 

zatrudniony na Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego 

na podstawie umowy o pracę  w trybie ustalonym przez niniejszy Statut do końca 

roku akademickiego, w którym ukończy 75. rok życia; 

2) emerytowany nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora 

habilitowanego oraz nauczyciel akademicki może być zatrudniony na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę, do końca roku 

akademickiego, w którym ukończy 70. rok życia.”,  

b) ust. 8  otrzymuje brzmienie: 

„8. O przedłużeniu okresu zatrudnienia lub zatrudnieniu na stanowisku profesora 

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby powyżej odpowiednio 75. lub 70. 

roku życia decyduje rektor na wniosek dziekana za zgodą właściwej rady wydziału.”;  

7) w § 69 uchyla się ust. 2;  

8) w § 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kanclerz działa z pomocą zastępców. Liczbę zastępców zatwierdza rektor na wniosek 

kanclerza.”;  

9) uchyla się § 110. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. 

zm. pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 


