
Uchwala Nr LIII120612017 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 12 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania tytulu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Rzeszowa oraz Uchwaly Nr 
LXXIV/135412014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadawania 
honorowych wyr6znien Miasta Rzeszowa 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 
Kieruj,!c sit( potrzeb,! szczeg61nego uhonorowania ludzi, kt6rych dzialalnosc i osi,!gnit(cia 
przynosz,! zaszczyt naszemu Miastu, ajego Mieszkancom poczucie uzasadnionej dumy, a true 
w trosce 0 zachowanie w pamit(ci wsp6lczesnych i przyszlych pokolen, zaslug i dokonan 

wybitnych rzeszowian, nadaje sit( tytul 

HONOROWEGO OBYW ATELA MIAST A RZESZOWA 

Panu prof. nadzw. dr hab. Jerzemu POSLUSZNEMU 

Wybitnemu i aktywnemu tworcy, wizjonerowi, inicjatorowi oraz organizatorowi, 
podejmuj~cemu szereg wielowymiarowych dzialan naukowych i edukacyjnych 
w kierunku rozwijania rzeszowskiego osrodka akademickiego, przyczyniaj~cych si~ tym 
samym do postrzegania Rzeszowa jako silnego i licz~cego si~ osrodka prawniczego 
w Polsce, a takZe promuj~cych srodowisko naukowe Rzeszowa za granic~. Inicjatorowi 
wprowadzania w Rzeszowie innowacyjnych rozwi~zan informatycznych, jak 
i ekologicznych. 

§2 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 

Przewodnicz,!cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~) 
"Andrze,\ D: 



Uzasadnienie 

do Uchwaly 0 nadanie tytulu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa 


Panu prof. nadzw. dr hab. Jerzemu Poslusznemu 


Pan Jerzy Posluszny jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk 
prawnych. Jego zainteresowania naukowe obejmujq prawnq problematyk~ organizacji, 
funkcjonowania i finansowania administracji, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem administracji 
swiadczqcej. Jest m.in. autorem, wspolautorem i redaktorem naukowym wielu monografii, 
podr~cznik6w, artykul6w, glos i recenzji naukowych. Nalezy tez podkreslic, Ze jest 
wsp61autorem .,Systemu Prawa Administracyjnego", najwyzej cenionej publikacji w naukach 
prawnych. Jest takze autorem recenzji rozpraw doktorskich oraz czlonkiem redakcji 
naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. 

Prof. Jerzy Posluszny przez cale dotychczasowe zycie zawodowe bierze bardzo 
aktywny udzial w rozwijaniu rzeszowskiego osrodka akademickiego. W 1980 r. byl 
wsp6lautorem wniosku 0 uruchomienie kierunku .. prawo" w 6wczesnej Filii UMCS 
w Rzeszowie. Byl inicjatorem powstania i pelnil funkcj~ wiceprzewodniczqcego ..Towarzystwa 
Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych" w Rzeszowie, wspierajqcego 
finansowo i organizacyjnie rozwoj Filii UMCS. Nakladem tego T owarzystwa wydawane byly 
publikacje naukowe Filii, w tym Zeszyty Naukowe "Prawo Ekonomia", w ktorych prof. Jerzy 
Posluszny pelnil funkcj~ zast~pcy redaktora naczelnego. 

Prof. Jerzy Posluszny byl inicjatorem, jedynym autorem dokumentacji i wniosku do 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego i wreszcie organizatorem pierwszej na Podkarpaciu 
uczelni niepublicznej, tj. powstalej w 1995 r...Wyzszej Szkoly Administracji i Zarzqdzania", 
od 2007 r. - po zmianie nazwy "Wyzszej Szkoly Prawa i Administracji". Od chwili powstania 
tej uczelni pelni nieprzerwanie funkcj~ Rektora. Warto podkreslic, ze zalozycielem uczelni bylo 
wowczas i jest obecnie T owarzystwo Studi6w Samorzqdowych i Gospodarczych utworzone 
przez gminy woj. rzeszowskiego i przemyskiego. 

Wychodzqc naprzeciw aspiracjom wladz owczesnego woj. przemyskiego siedzib~ 
uczelni zlokalizowano w Przemyslu. Biorqc jednak pod uwag~ bardzo duze zainteresowanie 
nowq uczelniq w woj. rzeszowskim, prof. Jerzy Posluszny podjql decyzj~ 

o utworzeniu i rownoleglym funkcjonowaniu wydzialu zamiejscowego tej uczelni 
w Rzeszowie. Bardzo intensywny rozwoj naukowy i dydaktyczny tego Wydzialu, spowodowal, 
ze w 2001 r. prof. Jerzy Posluszny zdecydowal 0 budowie Kampusu w Rzeszowie. W rezultacie 
powstal jeden z najnowoczesniejszych kampus6w w Polsce, odpowiadajqcy 
mi~dzynarodowym standardom. Kampus WSPiA to dzisiaj zlokalizowana w Rzeszowie, przy 
ul. Cegielnianej na 3-hektarowym obszarze pelna zieleni infrastruktura akademicka 
o powierzchni 22 tys. mkw., w ktorej przez caly dzien t~tni zycie studenckie. Infrastruktura ta 
sklada si~ z: budynk6w dydaktycznych, dwoch hal sportowych, klubu studenckiego, biblioteki 
i czytelni, restauracji, parking6w, miejsc wypoczynkowych i rekreacji (m.in. ogrodow) oraz 
50 mieszkaii. b~dqcych wlasnosciq uczelni. 

W rezultacie tak intensywnego rozwoju rzeszowskiego Wydzialu prof. Jerzy Posluszny 
w 2016 r. postanowil wystqpic do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 0 przeniesienie 
siedziby WSPiA do Rzeszowa oraz zmian~ nazwy, kt6ra obecnie oficjalnie brzmi .. Wyzsza 
Szkola Prawa i Administracji Rzeszowska Szkola Wyzsza z siedzibq w Rzeszowie". 

Od poczqtku istnienia Uczelni prof. Jerzy Posluszny kierowal si~ swojq wizjq 
budowania w Rzeszowie tylko silnych kierunk6w studi6w zdolnych konkurowac z najlepszymi 
w Polsce. Za taki uznawany jest kierunek .. administracja" w WSPiA. Wystarczy wspomniec, 
ze obsad~ kadrowq tego kierunku stanowi m.in. az pi~ciu s~dzi6w Naczelnego Sqdu 
Administracyjnego, posiadajqcych stopnie doktora habilitowanego. W 2007 r. prof. Jerzy 
Posluszny - b~dqc auto rem dokumentacji i wniosku - uruchomil w Rzeszowie jednolite studia 



magisterskie na kierunku "prawo". W tym samym czasie stworzyl tzw. korpus doktorski, 
w sklad kt6rego weszlo 10 mlodych doktor6w nauk prawnych, objyty szczeg6ln~ pomoc~ 
umozliwiaj~c~ szybki rozw6j i awans naukowy. Dziyki tym warunkom osoby te szybko 
uzyskaly stopien doktora habilitowanego i w ten spos6b wzmocnily rzeszowskie prawnicze 
srodowisko akademickie. Dziyki takiej polityce kadrowej oraz innym przedsiywziyciom 
Rektora, uczelnia uzyskala prawo nadawania stopnia doktora nauk prawnych, staj~c siy 
pierwsz~ w Polsce wschodniej i poludniowowschodniej niepubliczn~ uczelni~ 0 statusie 
akademickim. Kierunek "prawo" od kilku lat uzyskuje czolow~ lokaty w og6lnopolskim 
rankingu Wydzial6w Prawa i Administracji, uczelni publicznych i niepublicznych Dziennika 
Gazety Prawnej. Wystarczy wspomniec, ze w sklad obsady kadrowej tego kierunku wchodzi 
r6wniez prof. Andrzej Zo11, jeden z najwybitniejszych pol skich prawnik6w. 

Pozycja naukowa i dydaktyczna tych kierunk6w przyczynia siy do postrzegania 
Rzeszowa jako silnego i licz~cego siy osrodka prawniczego w Polsce co znalazlo m.in. wyraz 
w opinii dziennika Rzeczpospolita (numer 140, z dnia 19 czerwca 2017 r.), kt6ry zachyca 
wszystkich mlodych ludzi do zamieszkania i studiowania w Rzeszowie, m.in. z powodu znanej 
kadry i sukces6wWSPiA. 

Dziyki WSPiA rzeszowski osrodek akademicki jest takZe miejscem jedynych na 
Podkarpaciu studi6w II stopnia na kierunku "bezpieczenstwo wewnytrzne", stwarzaj~c 
mozliwosc kontynuowania nauki absolwentom az osmiu uczelni z regionu, prowadz~cych takie 
studia na poziomie I stopnia. 

Prof. Jerzy Posluszny jest inicjatorem i organizatorem licznych przedsiywziyc 
naukowych i edukacyjnych - og6lnopolskich i miydzynarodowych - promuj~cych srodowisko 
naukowe Rzeszowa i miasto Rzesz6w w Polsce i za granic~, a takze nowatorskich rozwi~an 
organizacyjnych. Dziyki jego inicjatywom i staraniom: 

• 	 powstal Polsko-Ukrainski Klub Konstytucjonalist6w, zrzeszaj~cy najwybitniejszych 
konstytucjonalist6w z Polski i Ukrainy, 

• 	 utworzone zostalo w WSPiA og6lnopolskie czasopismo z zakresu administracji, 
pt. "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka". Jest to obecnie jedyne w Polsce 
czasopismo naukowe specjalizuj~ce siy w problematyce administracji, 

• 	 powstalo przy WSPiA Og6lnopolskie Forum Kierownik6w Katedr i Zaklad6w Prawa 
i Postypowania Administracyjnego oraz Nauk 0 Administracji, 

• 	 WSPiA i tym samym Rzesz6w jest stolic~ Og6lnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Panstwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. W ci~gu osmiu lat uczestniczylo 
w niej ponad 20 tys. uczni6w szk61 ponadgimnazjalnych z calej Polski. 

• 	 jako pierwsza uczelnia w Polsce WSPiA, juz w roku 1999 zainicjowala powstanie 
systemu informatycznego do obslugi student6w, bazuj~cego na najnowszych 
rozwi~aniach programistycznych. Pierwsza wersja oprogramowania byla pod kaZdym 
wzglydem innowacyjnym rozwi~aniem, kt6rego nie posiadala zadna inna Uczelnia 
w Polsce. 

• 	 WSPiA jest pierwsz~ uczelni~ w regionie, kt6ra zdecydowala siy zainwestowac 
w odnawialne zr6dla energii. Od 2011 roku w WSPiA zainstalowano ponad 1040 mkw. 
paneli fotowoltaicznych. W ramach tej inwestycji powstaly r6wniez pierwsze 
w Rzeszowie stacje do ladowania samochod6w elektrycznych. 

• 	 WSPiA Rzeszowska Szkola Wyzsza stala siy jednym z 1ider6w w pozyskiwaniu 
srodk6w unijnych wsr6d uczelni nie tylko z regionu, ale i z Polski. 

• 	 w WSPiA wdrozono autorsk~ koncepcjy Prof. Jerzego Poslusznego innowacyjnego 
nauczania, nazwan~ "EDR-SBS". Wprowadza ona rewolucyjne zmiany w dydaktyce, 
polegaj~ce m.in. na rezygnacji z tradycyjnych egzamin6w i zast~pieniu ich 
systematyczn~ nauk~ i systematycznym zaliczaniem temat6w. 



Oprocz odznaczen panstwowych prof. Jerzy Posluszny otrzymal Honorowe Odznaczenie 
Zasluzony dla Diecezji Rzeszowskiej. Odznaczenie to przyznane zostalo przez Biskupa 
Rzeszowskiego w uznaniu zaslug dla Diecezji z okazji 25-lecia jej istnienia. 


