
 

UCHWAŁA NR 498/XXIX/XV/2019 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 28 listopada 2019 roku 

 

➢ w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie powołania 

przewodniczących oraz członków stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej  

w piętnastej kadencji w latach 2016 - 2020 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 

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

§ 37 ust. 1 i 3 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

 

§ 1 

Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr 5/I/XV/2016 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 

września 2016 roku w sprawie powołania przewodniczących oraz członków stałych komisji 

Senatu Politechniki Białostockiej w piętnastej kadencji w latach 2016-2020 z późniejszymi 

zmianami, a mianowicie: 

1) w Komisji ds. Organizacji i Zarządzania: 

a) odwołać dr hab. inż. Joannę Ejdys, prof. PB, a w to miejsce powołać dr hab. inż. 

Katarzynę Halicką, prof. PB, 

b) odwołać mgr Monikę Bogacewicz, a w to miejsce powołać mgr Marię Czyżewską, 

c) powołać dr hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. PB; 

2) w Komisji ds. Nauki i Rozwoju Kadr odwołać mgr. inż. Andrzeja Kierdelewicza, a w to 

miejsce powołać mgr. inż. Macieja Szymkowskiego; 

3) w Komisji ds. Studenckich i Dydaktyki: 

a) odwołać dr inż. Joannę Krętowską, a w to miejsce powołać dr. inż. Jarosława 

Werdoniego, 

b) odwołać mgr Monikę Bogacewicz, a w to miejsce powołać mgr Annę Gogiel-Kuźmicką; 

4) w § 1: 

a) pkt 1: 

⎯ lit d otrzymuje brzmienie: „dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB”, 

⎯ lit l otrzymuje brzmienie: „mgr Maria Czyżewska”, 

⎯ po lit. p dodaje się lit r w brzmieniu: „dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB”, 

b) pkt 2 lit. q otrzymuje brzmienie „mgr inż. Maciej Szymkowski,”; 

c) pkt 3: 

⎯ lit. o otrzymuje brzmienie: „dr inż. Jarosław Werdoni,”, 

⎯ lit. p otrzymuje brzmienie „mgr Anna Gogiel-Kuźmicka,”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

REKTOR 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


