
UCHWAŁA NR 373/XXIII/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 21 marca 2019 roku 

 

➢ w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Politechniki Białostockiej  

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1669), postanawia określić sposób powołania pierwszej Rady Politechniki Białostockiej: 

 

§ 1 

1. W skład pierwszej Rady Politechniki Białostockiej, zwanej dalej „Radą Uczelni”, wchodzi: 

1) 6 osób powoływanych przez Senat Politechniki Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, 

w tym:  

a) 4 osoby spoza wspólnoty Uczelni,  

b) 2 osoby ze wspólnoty Uczelni; 

2) przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni, wybrany na mocy odrębnych 

przepisów. 

2. Kandydatów do Rady Uczelni mogą zgłaszać: 

1) rektor − w liczbie nie większej niż 6 osób; 

2) co najmniej 6 członków Senatu Uczelni, z tym że członek Senatu może udzielić 

poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi. 

3. Kandydaci do Rady Uczelni składają życiorys zawodowy (Curriculum Vitae) wraz 

z pisemną zgodą na kandydowanie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz 

oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni dokonuje się do dnia 10 kwietnia 2019 roku, 

z tym że zgłoszenia kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składane 

są do przewodniczącego Senatu Uczelni.  

5. Rektor powołuje komisję właściwą do spraw wyłonienia kandydatów do Rady Uczelni, 

w skład której wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący; 

2) wskazany przez rektora prorektor; 

3) dziekani każdego z wydziałów Uczelni. 

6. Obsługę administracyjną komisji właściwej do spraw wyłonienia kandydatów do Rady 

Uczelni zapewnia Dział Zarządzania.  

7. Komisja właściwa do spraw wyłonienia kandydatów do Rady Uczelni, po zapoznaniu się 

z dokumentami, o których mowa w ust. 3, rekomenduje listę kandydatów do Rady Uczelni, 

z tym że co najmniej 4 kandydatów pochodzi spoza wspólnoty Uczelni. 

8. Kandydat zostaje powołany do pierwszej Rady Uczelni w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z procedurą określoną 

w ust. 2. 

9. W przypadku uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 6 kandydatów, 

powołani do Rady Uczelni zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów 

za ich powołaniem (bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Jeżeli dwóch lub 



więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów za ich powołaniem, przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. Członkiem Rady Uczelni zostaje 

kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów za jego powołaniem. 

W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów w dodatkowym 

głosowaniu, przeprowadza się losowanie spośród tych kandydatów.  W tym przypadku 

członkiem Rady Uczelni zostaje kandydat wybrany w losowaniu.  

10. Niepowołanie pełnego składu Rady Uczelni po przeprowadzeniu głosowania na wszystkich 

kandydatów zgłoszonych w terminie określonym w ust. 4, w zakresie nieobsadzonych 

miejsc skutkuje ponownym rozpoczęciem procedury; ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. 

Zgłaszanie kandydatów odbywa się w terminie 7 dni od dnia głosowania Senatu Uczelni na 

ostatniego kandydata spośród zgłoszonych w terminie określonym w ust. 4.    

11. Powołanie pierwszej Rady Uczelni nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

12. Kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni, spośród członków pochodzących spoza 

wspólnoty Uczelni, wskazuje Rada Uczelni na swoim pierwszym posiedzeniu.  

13. Senat Uczelni wybiera przewodniczącego Rady Uczelni w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 373/XXIII/XV/2019 Senatu PB z dnia 21 marca 2019 roku 

 

 

ZGODA KANDYDATA 

NA KANDYDOWANIE NA CZŁONKA PIERWSZEJ RADY POLITECHNIKI 

BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Ja, niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………....... 

     (imię i nazwisko)  

 

wyrażam zgodę na kandydowanie na członka pierwszej Rady Politechniki Białostockiej 

na kadencję 2019-2020. 

 

 

……………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 373/XXIII/XV/2019 Senatu PB z dnia 21 marca 2019 roku 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

NA CZŁONKA PIERWSZEJ RADY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Ja, niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………....... 

     (imię i nazwisko, dane do kontaktu)  

 

oświadczam, że spełniam warunki do powołania na członka Rady Politechniki Białostockiej określone 

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 

z późn. zm.), a mianowicie: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe;1) 

7) nie ukończyłem/am 67. roku życia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie pełnię funkcji organu Politechniki Białostockiej ani innej uczelni, tj. rektora lub dziekana; 

2) nie jestem członkiem rady innej uczelni; 

3) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach w zakresie wyżej wymienionych 

okoliczności. 

Zobowiązuję się, niezwłocznie po powołaniu na członka Rady Politechniki Białostockiej, złożyć 

Rektorowi Politechniki Białostockiej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), dotyczące pracy lub 

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.2) 

 

……………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

Załączniki: 

- życiorys zawodowy kandydata (Curriculum Vitae) 

1) nie dotyczy Przewodniczącego Samorządu Studentów 

2) dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku 

 

 



Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów / 

członków Rady Uczelni – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 

45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Administratorem). 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, 

z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@pb.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia procesu wyboru członków do Rady Uczelni - na podstawie zgody - 

art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

a w przypadku wyboru Pana/Pani kandydatury także: 

b) w celu umożliwienia członkostwa Pani/Pana w Radzie Uczelni – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

c) w celach finansowych, w tym rachunkowych, 

d) w celach archiwizacyjnych 

 na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie - art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

wyborów lub do czasu wycofania zgody dotyczącej procesu wyboru do Rady Uczelni. W 

przypadku wybranego kandydata dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać 

ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana 

zgody przed jej wycofaniem, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) przenoszenia danych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania 

do Administratora. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kandydowania / członkostwa w Radzie 

Uczelni. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

kandydowania do Rady Uczelni / bycia członkiem Rady Uczelni.  

8. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@pb.edu.pl

