
UCHWAŁA NR 453/XXVI/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

 

➢ w sprawie uchwalenia „Statutu Politechniki Białostockiej” 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić „Statut Politechniki Białostockiej” w brzmieniu określonym w załączniku 

do uchwały. 

 

§ 2 

1. Prorektorzy, dziekani i prodziekani, o których mowa odpowiednio w § 56, 61 i 64 Statutu 

Politechniki Białostockiej, uchylanego w § 3, przestają pełnić swoje funkcje z dniem 

wejścia w życie Statutu Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1. 

2. Senat Politechniki Białostockiej działa do końca kadencji rozpoczętej w dniu 1 września 

2016 roku. 

3. Rady wydziałów, o których mowa w § 57 Statutu Politechniki Białostockiej, uchylanego  

w § 3, przestają działać z dniem wejścia w życie Statutu Politechniki Białostockiej,  

o którym mowa w § 1. 

4. Uczelniane kolegium elektorów istniejące w dniu 30 września 2019 roku, działa do dnia 

wyboru kolegium elektorów, zgodnie z przepisami Statutu Politechniki Białostockiej, 

o którym mowa w § 1. 

5. Uczelniana komisja wyborcza istniejąca w dniu 30 września 2019 roku, działa do dnia 

powołania Uczelnianej komisji wyborczej, zgodnie z przepisami Statutu Politechniki 

Białostockiej, o którym mowa w § 1. 

6. Wydziałowe komisje wyborcze przestają działać z dniem wejścia w życie Statutu 

Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1.  

7. Rada Biblioteczna Biblioteki Politechniki Białostockiej przestaje działać z dniem wejścia 

w życie Statutu Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1. Od dnia wejścia w życie 

Statutu Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1, zadania Rady Bibliotecznej 

Biblioteki Politechniki Białostockiej wykonuje stała komisja Senatu właściwa do spraw 

nauki.  

8. Nauczyciele akademiccy, będący w dniu wejścia w życie Statutu Politechniki Białostockiej, 

o którym mowa w § 1, starszymi kustoszami dyplomowanymi lub kustoszami 

dyplomowanymi są od dnia wejścia w życie tego Statutu nauczycielami akademickimi, 

jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku. 

9. Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie Statutu Politechniki 

Białostockiej, o którym mowa w § 1, zawartych z nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi na stanowisku adiunkta, nieposiadającymi stopnia doktora habilitowanego, 

stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku 



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

1669, z późn. zm.) do dnia 30 września 2020 roku.   

10. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie Statutu Politechniki Białostockiej, 

o którym mowa w § 1, starszymi wykładowcami: 

1) posiadający stopień doktora - zostają zatrudnieni na stanowisku adiunkta w grupie 

pracowników dydaktycznych; 

2) nieposiadający stopnia doktora - zostają zatrudnieni na stanowisku wykładowcy 

w grupie pracowników dydaktycznych. 

11. Do dnia 31 grudnia 2024 roku do dorobku naukowego (w dyscyplinach naukowych) osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zalicza się 

także publikacje opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w części A wykazu 

czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 stycznia 2017 roku, którym przyznano: 

1) co najmniej 25 punktów - w przypadku stanowisk: profesora i profesora uczelni; 

2) co najmniej 15 punktów - w przypadku stanowiska adiunkta. 

12. Do dnia 31 grudnia 2024 roku do dorobku artystycznego (w dyscyplinach artystycznych) 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

zalicza się także osiągnięcia artystyczne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii 

naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154, z późn. zm.), 

którym przyznano: 

1) co najmniej 20 punktów - w przypadku stanowisk: profesora i profesora uczelni; 

2) co najmniej 15 punktów - w przypadku stanowiska adiunkta, 

z tym, że osiągnięcia oceniane są przez eksperta w dziedzinie sztuki. 

13. Postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej, wszczęte 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie Statutu Politechniki Białostockiej, o którym 

mowa w § 1, prowadzi się na podstawie przepisów tego Statutu.  

14. Do dnia 30 listopada 2019 roku Senat utworzy rady dyscyplin, o których mowa w Statucie 

Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1 oraz określi zasady i tryb funkcjonowania 

rad dyscyplin.  

15. Kierownicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 

pełnią swoje funkcje do końca okresu, na który zostali powołani, o ile nie zostaną odwołani 

z pełnienia tych funkcji przez rektora. 

16. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na 

zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Status 

uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w zdaniu pierwszym, określa ustawa 

z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.). 

17. Obsługa administracyjna studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 

2019/2020 prowadzona jest w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej.    

18. Samorząd doktorantów tworzą, oprócz doktorantów, o których mowa w Statucie 

Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1, uczestnicy studiów doktoranckich 



rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2023 r. 

19. W rocie ślubowania doktora i rocie ślubowania doktora habilitowanego, określonych 

w Statucie Politechniki Białostockiej, o którym mowa w § 1, słowa w zdaniu pierwszym 

„na mocy uchwał Senatu” zastępuje się słowami „na mocy uchwał Rad Wydziałów”, jeżeli 

stopień został nadany przez radę wydziału. 

20. Pierwszy regulamin organizacyjny, po wejściu w życie Statutu Politechniki Białostockiej, 

o którym mowa w § 1, nada rektor. 

21. Wewnętrzne akty normatywne, wydane przez organy Uczelni na podstawie ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) 

oraz Statutu Politechniki Białostockiej uchylanego w § 3, zachowują moc, o ile nie są 

sprzeczne z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub Statutem Politechniki 

Białostockiej, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr 2/11/2006 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 czerwca 2016 

roku w sprawie przyjęcia „Statutu Politechniki Białostockiej” z późniejszymi zmianami. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku, z wyjątkiem § 2, który wchodzi 

w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

 

REKTOR 

 

       prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


