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ZARZĄDZENIE NR  71/2022          

REKTORA  
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 21.06.2022 r. 
 

w sprawie: powołania Rzecznika akademickiego 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  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 96/09/2011 Senatu Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z dnia 30.09.2021 r.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję Rzecznika akademickiego (zwanego dalej Rzecznikiem)    
2. Rzecznik akademicki jest powoływany na okres kadencji Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 
3. Rzecznik akademicki działa na rzecz całej wspólnoty Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
4. Rzecznik akademicki działała na podstawie zasad International Ombuds Association 

(IOA): niezależności, bezstronności, nieformalności, poufności. 
 

§ 2 

Do zadań Rzecznika akademickiego należy w szczególności: 

1. rozwiązywanie konfliktów i sporów we wspólnocie uniwersyteckiej, promowanie                      
i stosowanie polubownych metod ich rozwiązywania,  

2. identyfikowanie źródeł problemów utrudniających stosowanie praw i wartości 
akademickich, w tym prowadzenie badań i konsultacji, 

3. wspieranie stosowania praw i wartości akademickich, monitorowanie                                  
i zapobieganie ich naruszeniom, promowanie ich znajomości poprzez spotkania                     
i szkolenia, 

4. promowanie wysokich standardów etycznych w życiu akademickim, 
5. współudział w tworzeniu strategii, planów, kodeksów etycznych i innych 

dokumentów uniwersyteckich mających na celu promowanie praw i wartości 
akademickich oraz wysokich standardów etycznych, 

6. współpraca z władzami i wszystkimi członkami wspólnoty Uniwersytetu 
Rzeszowskiego  w zakresie stosowania praw   i wartości akademickich, 

7. współpraca z rzecznikami akademickimi i innymi osobami pełniącymi podobne 
funkcje w uczelniach w Polsce i zagranicą. 
 

§ 3 

Swoje zadania Rzecznik wypełnia poprzez:  



1. rozmowy, konsultacje i informowanie członków wspólnoty uczelni o możliwości 
rozwiązania konfliktów oraz o możliwych do podjęcia działaniach w sytuacji 
naruszenia praw i wartości akademickich,  

2. wspieranie członków wspólnoty uczelni w rozwiązywaniu konfliktów i sporów,  
3. rekomendowanie lub organizowanie mediacji,  
4. organizowanie spotkań, dyskusji i konferencji oraz występowanie w wydarzeniach 

związanych z przedmiotem swojej działalności jako przedstawiciel Uniwersytetu 
Rzeszowskiego,  

5. wgląd do dokumentów uczelni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań o ile inne 
przepisy prawa nie stanowią inaczej,  

6. przedstawianie Rektorowi informacji i rekomendacji dotyczących zmian 
zmierzających do poprawy działania Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie 
stosowania praw i wartości akademickich,  

7. uczestniczenie w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego lub innych ciał 
kolegialnych, gdy przedmiotem obrad jest sprawa dotycząca jego działalności, 

8. uczestniczenie w polskich i zagranicznych organizacjach i przedsięwzięciach 
dotyczących pełnionej przez niego funkcji.  
 

§ 4 
1. Rzecznik podejmuje działania  z własnej inicjatywy  lub na wniosek  członka 

wspólnoty uczelni. 
2. Wszyscy członkowie wspólnoty uczelni są zobowiązani współpracować, udzielać 

wsparcia i odpowiedzi na pytania Rzecznika. 
3. Rzecznik może przeprowadzić rozmowy z osobami zainteresowanymi, konsultować, 

mediować, identyfikować problemy i przedstawiać sposoby ich rozwiązania oraz 
wyjaśnić istotne okoliczności sprawy. 

 
§ 5 

Rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą może:  
1. podjąć działania na rzecz wyjaśnienia lub rozwiązania sprawy,  
2. poprowadzić mediację lub wskazać innego mediatora,  
3. skierować sprawę do rozpatrzenia przez właściwy organ uczelni,  
4. występować w postępowaniach prowadzonych przez właściwe organy i inne 

podmioty działające na Uniwersytecie z prawem przedstawiania swojego stanowiska 
w sprawie,  

5. nie podejmować sprawy, jeśli nie uzna tego za celowe lub etyczne. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
 

Prof. dr hab. Sylwester  Czopek 
 


