
Zarządzenie Nr 91/2022 

Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie Planu Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej im. I.  Łukasiewicza 

2022-2025. 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z  późn. zm.) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuje się Zespół ds. równości płci zwany dalej Zespołem w  następującym 

składzie: 

1) dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik, prof. PRz (WBMiL) – 

przewodnicząca; 

2) dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz (Rzecznik Praw Studentów) – 

zastępca; 

3) dr hab. Aleksandra Bocian (WCh); 

4) dr Katarzyna Chudy-Laskowska (WZ); 

5) mgr inż. Justyna Gumieniak (WMT); 

6) dr Tomasz Masłowski (WMiFS); 

7) dr inż. Agata Skwarczyńska-Wojsa (WBIŚiA); 

8) dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz (WEiI); 

9) mgr inż. Andrzej Sowa (Kanclerz). 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) wdrożenie planu równości płci;  

2) monitorowanie działania planu równości płci; 

3) proponowanie działań doskonalących politykę równościową. 

3. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Przewodnicząca Zespołu ds. równości 

płci.  



§ 2 

1. Powołuje się Pełnomocnika Rektora ds. równości płci, będącego jednocześnie 

przewodniczącym Zespołu, Panią dr hab. inż. Grażynę Mrówkę-Nowotnik. 

2. Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. równości płci należy w  szczególności: 

1) monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego 

traktowania; 

2) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków 

powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania; 

3) zbieranie informacji na temat dobrych praktyk równościowych i ich 

upowszechnianie; 

4) promowanie i upowszechnianie zasad równego traktowania i standardów 

antydyskryminacyjnych; 

5) informowanie społeczności Uczelni o postępach realizacji planu równości płci. 

§ 3 

Wprowadza się „Plan równości płci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

2022-2025”, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

Otrzymują: 

Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 
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