Profesor Kazimierz Rajchel jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Swoją karierę naukową
rozpoczął również na tej uczelni i w 1977 r. uzyskał
stopień doktora nauk prawnych. Rozprawa doktorska
dotyczyła administracyjno-prawnych aspektów ochrony
porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W 1989 r., na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy
habilitacyjnej pod tytułem: Akty normatywne wojewody
jako organu właściwości ogólnej. Studium z dziedziny
prawa administracyjnego, uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
administracyjnego.
W 2008 r. postanowieniem prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego otrzymał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych.
Od 1978 r. do 1991 r. był zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji rzeszowskiej filii
UMCS w Lublinie. Od 1994 r. pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. W 1995 roku,
został pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa i Administracji (obecnie Katedra Prawa i Administracji),
do dziś pozostaje pracownikiem tej jednostki.
W latach 2002–2008, profesor Kazimierz Rajchel był dziekanem Wydziału Zarządzania i Marketingu.
Konsekwentna dbałość o rozwój kadrowy i naukowy wydziału umożliwiła uzyskanie uprawnień do
nadawania tytułu zawodowego magistra i prowadzenie studiów magisterskich na kierunku
Zarządzanie. Z inicjatywy Pana Profesora na wydziale utworzonych zostało także kilka nowych
kierunków studiów: Matematyka, Towaroznawstwo, Europeistyka oraz Logistyka. W uznaniu zasług dla
wydziału i uczelni Pan Profesor Kazimierz Rajchel w trakcie inauguracji roku akademickiego 2010/2011
został odznaczony Medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza”.
Przedmiotem zainteresowań badawczych Pana Profesora są problemy ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego oraz zagadnienia organizacji i form działania administracji bezpieczeństwa. Jest
jednym z nielicznych przedstawicieli nauk prawnych, którzy podejmują się systemowej analizy tych
zagadnień. Jest także niekwestionowanym pionierem w organizowaniu badań interdyscyplinarnych
w tym zakresie.
Jest autorem rozpraw naukowych, podręczników i skryptów, licznych artykułów naukowych oraz
wystąpień na konferencjach naukowych. Wypromował kilkaset prac licencjackich i magisterskich,
dziesięć prac doktorskich, wielokrotnie pełnił funkcje recenzenta w przewodach doktorskich i
habilitacyjnych. Efektem jego pracy w służbie ruchu drogowego jest natomiast bogaty dorobek
praktyczny. Pan profesor uczestniczył jako ekspert w opracowaniu i nowelizowaniu aktów prawnych,
zwłaszcza tych dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
a także przygotowywał opinie prawne na potrzeby naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej. Jego imponujący dorobek, zarówno naukowy jak i praktyczny, potwierdza niezwykle rozległą
wiedzę, ogromne doświadczenie, a także wrażliwość i wyczucie dla problemów szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa.

