
UCHWAŁA NR 477/XXVII/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 26 września 2019 roku 

 

➢ w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

Studiów Politechniki Białostockiej” 

  

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), postanawia: 

 

§ 1 

Wprowadzić zmiany w załączniku do Uchwały Nr 402/XXIV/XV/2019 Senatu Politechniki 

Białostockiej z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Politechniki 

Białostockiej”, a mianowicie: 

1) w § 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„informowanie o istnieniu procedur odwoławczych”; 

2) w § 17 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Student, który zaliczył semestr zgodnie z  § 17 ust. 8 i nie ma długu punktowego z poprzednich 

semestrów może za zgodą dziekana studiować przedmioty z semestrów wyższych. Przedmioty 

te stają się dla niego obowiązkowe. Ponowne ich studiowanie, w przypadku niezaliczenia jest 

odpłatne.”; 

3) § 32 otrzymuje brzmienie: 

1. „Decyzje, o których mowa w § 13 ust. 1, § 18 ust. 3 pkt 3, ust. 6, ust. 7, ust. 8, § 25 ust. 2, § 27 

ust. 6, § 29 ust. 5, podejmuje działający z upoważnienia rektora dziekan lub jego zastępca, z tym 

że:  

1) do decyzji tych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 

administracyjnego, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 

2) od decyzji tych służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora; 

3) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora powinien być złożony na piśmie, za 

pośrednictwem upoważnionego do wydania decyzji w pierwszej instancji w terminie do 14 

dni od daty doręczenia. 

2. Decyzje niewymienione w ust. 1, wydane w indywidulanych sprawach studentów na podstawie 

Regulaminu, podejmuje dziekan lub jego zastępca, z tym że:  

1) do decyzji tych nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu 

administracyjnego; 

2) od decyzji tych służy odwołanie do rektora; 

3) odwołanie do rektora powinno być złożone na piśmie, za pośrednictwem wydającego 

decyzję dziekana lub jego zastępcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia. 

3. Przepisy § 22 ust. 6 nie dotyczy decyzji wydanych do roku akademickiego 2018/2019.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

REKTOR 

 

           prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


