
ZA R ZĄ D ZEN IE  Nr 4 6 /2 01 7   

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
z dnia 31 lipca 2017 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 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1  

1. Likwiduję:  

1) stanowisko dyrektora ds. zamiejscowych jednostek organizacyjnych PRz o symbolu 
„RL” będące dotychczas w pionie rektora;  

2) Sekcję ds. Monitoringu i Informatyzacji Procesów Budżetowania o symbolu „RV” 
będącą dotychczas w pionie prorektora ds. nauki;  

3) Dział Informacji i Komunikacji o symbolu „KK” będący dotychczas w pionie 
prorektora ds. współpracy międzynarodowej; 

4) Uczelnianą Sieć Komputerową o symbolu „NI” będącą dotychczas w Centrum 
Informatyzacji w pionie prorektora ds. nauki;  

5) Dział Systemów Zarządzania i e-usług o symbolu „WZ” będący dotychczas w Centrum 
Informatyzacji w pionie prorektora ds. nauki.  

2. Tworzę:  

1) stanowisko dyrektora ds. promocji i rozwoju o symbolu „AP” podległe bezpośrednio 
kanclerzowi;  

2) stanowisko dyrektora ds. administracji i informatyzacji o symbolu „AE” podległe 
bezpośrednio kanclerzowi;  

3) Sekcję ds. Majątku i Nieruchomości o symbolu „AM” podległą bezpośrednio 
kanclerzowi;  

4) Sekcję Zamówień Publicznych o symbolu „WP” podległą bezpośrednio prorektorowi 
ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką.  

3. Zmieniam podległość:  

1) Studium Języków Obcych o symbolu „DJ” z rektora na prorektora ds. współpracy 
międzynarodowej; 

2) Sekcji Informatyzacji Toku Studiów o symbolu „DI” z Centrum Informatyzacji na 
prorektora ds. kształcenia; 

3) Działu Logistyki i Zamówień Publicznych o symbolu „NA” z prorektora ds. rozwoju  
i kontaktów z gospodarką na kanclerza;  

4) Sekcji ds. Kontroli o symbolu „WK” z prorektora ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką 
na kanclerza.  

4. Przekształcam Dział Karier i Promocji w Dział Promocji, Karier i Rozwoju o symbolu 
„KM”.  

 
 



§ 2  

1. Kanclerzowi powierzam nadzór finansowy nad: 

1) Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego w Jasionce;  

2) Akademickim Ośrodkiem Szybowcowym w Bezmiechowej.  

2. Dyrektorowi ds. promocji i rozwoju podporządkowuję bezpośrednio następujące jednostki 
będące dotychczas w pionie prorektora ds. współpracy międzynarodowej:  

1) Dział Promocji, Karier i Rozwoju;  

2) Akademickie Radio i TV „Centrum”;  

3) SZPiT „Połoniny” łącznie z Chórem Akademickim;  

4) Oficynę Wydawniczą.  

3. Dyrektorowi ds. administracji i informatyzacji podporządkowuję bezpośrednio następujące 
jednostki:  

1) Bibliotekę podległą dotychczas prorektorowi ds. nauki; nadzór naukowo-dydaktyczny 
nad Biblioteką sprawuje prorektor ds. nauki;  

2) Centrum Informatyzacji podległe dotychczas prorektorowi ds. nauki;  
3) Archiwum podległe dotychczas bezpośrednio kanclerzowi.  

 
§ 3 

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio: 

1) prorektorom; 
2) kanclerzowi i kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni. 
 

§ 4 
Postanowienia niniejszego zarządzenia zmieniają odpowiednio zapisy w Regulaminie organi-
zacyjnym Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19 września 2013 r. z późn. zm. oraz w schemacie 
organizacyjnym Uczelni.  
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 
 
 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.  


