
 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 
(17) 872 1010, faks: (17) 872 1265 
rektorur@ur.edu.pl 

ZARZĄDZENIE NR  70/2022 

 

REKTORA 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 z dnia  21.06.2022r.  

 

w sprawie: powołania  Pełnomocnika Rektora  ds. równego traktowania 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 574 z późn.zm.) oraz § 30 ust 3  Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego (tekst jednolity - Uchwała nr 96/09/2021 Senatu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 30.09.2021r.)  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania.  

2. Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania jest powoływany na okres kadencji władz 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania działa na rzecz całej wspólnoty 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

4. Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania podlega bezpośrednio Rektorowi 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

§ 2 

Do zadań Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania należy w szczególności: 

1. przewodniczenie pracom Komisji ds. równego traktowania, 

2. czuwanie nad terminowym i poprawnym wdrażaniem obowiązującego Planu 

Równości Płci, 

3. podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji między 

innymi ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, wiek, 

niepełnosprawność, religię, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną                                 

i tożsamość płciową, 

4. prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw cudzoziemców oraz przedstawicieli 

mniejszości narodowych i etnicznych,  



5. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz 

nierównego traktowania w Uniwersytecie Rzeszowskim,  

6. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania 

zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń 

kierowanych do wspólnoty uniwersyteckiej,  

7. wspieranie wspólnoty uniwersyteckiej we wdrażaniu obowiązujących procedur 

przeciwdziałania dyskryminacji,  

8. informowanie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego o przypadkach dyskryminacji                        

i nierównego traktowania w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz  przygotowywanie 

raportów oraz rekomendacji  antydyskryminacyjnych. 

 

§ 3 

1. Traci moc Zarządzenie nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 

09.07.2021r. w sprawie: powołania Rzecznika Uniwersytetu Rzeszowskiego                                

ds. równego traktowania. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
 

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek 
 

 

 

 

 

 

 


